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VIII. BESCHRIJVING VANDE LANDSCHAPSELEMENTEN
1.
1.1

Inleiding
Opzetvandebeschrijving
Deonderscheiden typenvanlandschapselementenwordenbesprokenindevolgorde:
-vlakvormigeelementen:graslanden,bossen,akkers,boomgaarden;bijdebossenwordt derandsituatieapartonderscheiden;
- lijn-enpuntvormige elementen-terrestrischebiotopen:
graften,grubben,hollewegen,bermen,heggen,solitaire
bomenenboomrijen;
- lijn-enpuntvormige elementen-aquatischebiotopen:
bronnenenbrongebieden,beken,poelen;
- sterkkunstmatige,stenige elementen:ondergrondsekalksteengroeven,opengroeven,oudemuren.
Deafzonderlijkebeschrijvingbestaatper typeinprincipe
uit tweedelen.Indealgemenebeschrijvingwordt ingegaan
opdehuidige situatie endeontstaanswijze,flora,vegetatie
enfauna,debiologischebetekenis ("natuurwaarde"), debedreigingenenopalgemenebeheersaspecten.Inhet tweedegedeeltewordtdebeheerstoestand,volgens eenindelingindrie
klassen,naderaandeordegebracht.Die toestandwordtbotanischenzoölagischgetypeerd,waarnaaangegevenwordtwat
hethuidigebeheerinhoudt,welkebeheersvorm noodzakelijk
isomdehuidigebetekenis instand tehouden,enwateventueelgedaanzoumoetenwordenomdegradatiestadiateherstellen.Afhankelijkvandeproblematiek wordtbijdeverschillendebeschrijvingenmeerofminder opditmotiefgevarieerd.

Noodzakelijkerwijs ligtbijdezebenaderinghetaccentop
verschijnselen diesterkplaatsgebonden,datwil zeggentot
hetbetreffende typeelementbeperkt zijnofzichdaarop
concentreren.Wat delevendehavebetreft,ontsnappen zode
organismendievanmeerdanééntypelandschapselement afhankelijk zijnvoorhunvoortbestaan.Ditzijnvoornamelijk een
aantalgroepenensoortenvangewervelde dieren.Dezeworden
daaromineenaparthoofdstuk besproken,waarbijdantevens
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eenaantal andere zakenaangesnedenkunnenworden (zie
inleiding tothoofdstuk IX). Eenalgemene"beschouwingvan
deoecologische ruimtelijke relaties endebijzondere
faunistische aspectendaarvanwordengegevenindeinleidingtothoofdstuk X.
(N.B.De classificatie vandebeheerstoestand isweergegevenincijfers:1,2en3inhetveld zijndenotaties
++,+en0gebezigd;beide zijnvoordegoedeordebijde
desbetreffende tekstvermeld.)
1.2 Declassificatie vandebeheerstoestand
Tijdens deterreininventarisatie iselkafzonderlijk landschapselement beoordeeld naarzijnbeheerstoestand, zoals
dieindebiologisch-oecologische betekenis vandatelement
totexpressie isgekomen.Daarbijistevensrekeninggehoudenmet dediscrepantie tussenhetactuelebeheerenhet
beheerdatnoodzakelijk isomdeaangetroffen situatiein
stand tehouden.
Pertypelandschapselement isdeactuele beheerstoestand
geclassificeerd,waarbijuitgegaanisvaneendriedeling.
Deze classificatie isduszeernadrukkelijk relatief.
Alsgevolgvandebeperkingen opgelegd doora)debeoordelingper typelandschapselement vanb)deactuele situatie
inc)eengeografischbeperkt gebied,zijnde classificaties
vandebeheerstoestand vanverschillende typenlandschapselementennietnoodzakelijkerwijs identiek.Zijgaanechter
welalleuitvandezelfde theoretische classificatie-opzet.
Dezeplatonischebenaderingswijze wordthiernabesproken,
metweglatingvanallenuanceringen diehierop alsgevolg
vandegegevensituatie indepraktijk gemaakt zijn.Na
diebesprekingwordtkortaangeduid,enmetbehulpvan
eenschema toegelicht,waardiepractische nuanceringen
opneerkomen.
Intheorie isdeclassificatievoorelk typelandschapselementalsvolgt.
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Klasse 1:Aanwezig zijnalle elementen (soorten,vegetatietypen,
structuren e.d.)diekenmerkend zijnvoorhetbetreffende typelandschapselement ènzijnrelatie totde
omgevingonderoptimale,ongestoorde omstandigheden.
Klasse 2 :Aanwezig zijnslechtseendeelvandeelementendie
kenmerkend zijnvoorhetbetreffende typelandschapselement zoalshiervoorbedoeld.
Klasse 3*Aanwezig zijngeenderelementen diekenmerkend zijn
voorhetbetreffende typelandschapselement zoalshiervoorbedoeld.

Deze theoretische,typologischebenaderingheeft 4evolgende
inhoud.
Klasse 1:Hetbiotischemilieu (flora,fauna,vegetatie)correspondeertmet eenstabiele,ongestoorde situatie.
Hetvertoont dienovereenkomstig eenoptimaleruimtelijke differentiatieensoortendiversiteit, diede
aardvandevariatie inhetmilieu terplaatse
volledigweerspiegelt.
De actuelebetekenis endebetekenisvandeovereenkomstigepotentie zijndusidentiek.
Het actuelebeheeristotnutoeidentiekmethet
beheerdatdeze situatieheeft doenontstaanen
instandhoudt,ofditwas zototvoorkort.Inhet
laatstegeval isdeveranderingvanhetbeheernog
niet totexpressiegekomen inhetbiotischemilieu.

Klasse2 :Hetbiotischemilieucorrespondeertmet eenrecent
en/ofmatiggestoord,instabielmilieu.
Hetweerspiegelt slechtstendeledespecifiekeaard
vanenvariatie inhetmilieuterplaatse.
Er ismetanderewoorden sprakevandegradatie en
nivellering.Hetvroegere,optimalebeheerissinds
enigetijdvervangen dooreensuboptimaalbeheerof
sindskortverworden toteennatuurtechnischwanbeheer.
Continueringvanhetactuelebeheerkaninhet eerste
geval dehuidige situatiebestendigen,maarzalin
het tweedegeval leiden tot eenverderedegradatie.
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Klasse 3sHetbiotischemilieucorrespondeertmet eengestoord,
instabielmilieu,enweerspiegelt vrijwelnietsvan
deoorspronkelijkenatuurlijke gesteldheid.Dezeis
grotendeelsgemaskeerd dooreeningrijpende en/of
langdurigeveranderingvanhetvroegere optimalebeheer,inclusief debeïnvloedingvanbuitenaf.
Debetreffende landschapselementen zijnverwordentot
nognetals zodanigherkenbareherinneringen ofloze
hulzenvanwat zijbiologisch-oecologisch geweestzijn.

Eeneenvoudig,vegetatiekundigvoorbeeldkanditkort toelichten.Eendroge,ophet zuidengeëxponeerde steileberm
langs eenhollewegineenkalkgebied, dievanoudsherbegraasd
(ensomslaat indewintergebrand)werd,droegalsbegroeiing
eenzeersoortenrijkekalkgraslandvegetatie. Indeze situatie
enindesfeervanlagebegroeiingen isditovereenkomstigde
meestwaardevollepotentie.Alsdezeaanwezigis,endushet
vroegerebeheertotnutoeoftot zeerrecentvoortgezetis,
danwordtdiebegroeiinggewaardeerd inklasse 1.Alsdezebegroeiingnietmeervolledigaanwezig is,datwil zeggenerstaat
thanseengrazigevegetatiemet daarin slechts eendeelvande
typischekalkgraslandflora endaninhoofdzaak demeertriviale
soorten (bijvoorbeeldmarjolein),terwijl echte storingsplanten
(zoalsbrandnetel,braam)hooguit sporadisch en/ofplaatselijk
aanwezig zijn,danwordt dezebermgewaardeerd inklasse2.
Erisdansprakevaneendégradâtiestadiumalsgevolgvanveranderingvanhetbeheerinnatuurtechnischenegatieve zin
(zowel internbeheer:maaien zonderafvoer,gebruik chemische
bestrijdingsmiddelen,nietsdoen,alsexternbeheert invloeden
vanbijvoorbeeldbemesten enbespuitenvanaf de aangrenzende
cultuurgronden,vanrecreatie,vuilstort e.d.). Alsdieveranderinginhetbeheerzoverdoorgezet is(doordelangeduuren/of
doordegroottevandeverandering)datdegrazigevegetatie
geenkalkgraslandsoorten meerherbergt enhetaspectbepaald
wordt doorruderale soorten (ruigten),dankomt dezaakinklasse3.
Erisderhalve sprakevaneennivelleringsreeks.Dezegeldtvoor
ditvoorbeeld,maarookvoorgrazigebermenvanhollewegenin
hetalgemeen.Inpotentiekunnen dieverschillendevegetatietypen
dragen (kalkgrasland,heischraal grasland,vegetatiesvande
zandblauwtjea-ordeenhet glanshaver-verbond),diebijdegradatie
alle eindigen inhetzelfde stadiummet eenruderaleruigtebegroeiing.Dienivelleringvaneenhele reeksverschillendevegetatie-

typennaareenenhetzelfde eindstadium geldt zelfs innogalgemenerzinvoorverschillende typenlandschapselementen dieeen
grazigebegroeiingkunnenvertonen.
Deklassificatieisdusidentiekmet eennivelleringsreeks,die
parallel looptmet eentoenemende discrepantie tussenhet actuele
"beheerenhetbeheerdatnoodzakelijk isomdevroegerebiologischoecologischebetekenisc.q.depotentie instandtehoudendanwel

totexpressie tebrengen.Tegengesteldhieraannemenvanklasse
1naar3deregeneratiemogelijkheden afof,met anderewoorden,
zijnsteedsingrijpendermaatregelenvereist omherstel tebewerkstelligen.Deperspectievenvanherstelofregeneratie
komen daarbijook steedsverderindetoekomst teliggen.In
eenaantalgevallenkunnen dandepotenties zelfdusdanigaangetast zijn,datregeneratievanexactdevroegere situatieniet
meerpractischhaalbaaris.
Indepraktijk leidt derelatievebenadering toteenmodificatie
vandehiervoorbeschreven inhoudvandeonderscheidenklassen.
Er zijntypenlandschapselementen,waardereeksonthoofdis.
Degrootstaangetroffenbiologisch-oecologische actuele betekenis
isdanminderdandepotentiële,dussuboptimaal.De situatie
waarindithetgeval is,isdannietmeerdeongestoorde stabiele,
maardeminstgestoorde.
Delandschapselementen diebijdetheoretischeklassificatie in
klasse 2de"beste"zijn,komendanindepraktijk terechtin
klasse 1,derestblijftklasse 2,terwijlklasse 3ongewijzigd
blijft.Ineenenkel zeerextreem geval isklasse 1nietonderscheiden (deakkers).
Derelatievebeoordeling stoelt indeeersteplaatsop debotanischekwaliteiten,tenzijsprake isvandeaanwezigheidvan
bijzondere (zeldzame,kwetsbare,bedreigde)diersoorten en
waarbijdeaan-ofafwezigheid daarvannietparallellooptmet
debotanischebeoordeling. Indatgeval is,ondervermelding
van debewuste diersoort(en), dewaardering eenklasse verhoogd.

VIII.6

I

II

potentie
vroegeresituatie

A

B

C

A

B

C

A

klasse1
actuele
klasse2
situatie
klasse3

A

B

C

A

B

C

A B

A'B«C«
B

A«B'C«
B

17

III
B

C

A

B

-

-

B' C«

1

A«B C«

A"B"C"

B

B

Schematischevoorstellingvandebenaderingvandewaardering
vaneenzekertypelandschapselement,datgekenmerktwordtdoor
heterinkunnenvoorkomenvandrieverschillende levensgemeenschappenofvegetatietypen;I=detheoretische opzet,IIt/m IV
= enigevoorbeeldenvandepractische,relatieveuitwerking.
Bijde"beschrijvingvandeverschillende typenlandschapselementeniseenenanderverderuitgewerkt ennadertoegelicht.

1«3 Floristische indicatiebeheerstoestand
Bijdebeoordelingvandebeheerstoestandvandegeïnventariseerdeterreinenwerdgeletophetaanwezigzijnvanplantesoorten
diethansminofmeer zeldzaam zijnen/ofopplantesoorten die
kenmerkend zijnvoorintensievemenselijke invloed.
De toegekende indicatievebetekenis aanzeldzaamheid vaneen
plantesoort isgebaseerd ophet inzichtdat zeldzamere soorten
insterkeremate gebondenzijnaanbijzondere (zeldzamere)
milieuomstandighedenendathetverdwijnenvandeze soorten
duidtophetverdwijnenvandeoorspronkelijkebiologischekwaliteitenvandattypemilieu.DitaspectvandeindicatievebetekenisvanplantesoortenisondermeerdoorArnolds etal.
(1976)aandehandvandeIVON-uurhokgegevensbelichtinde
"StandaardlijstvandeNederlandse flora".Indezelijstiseen
indelinggemaaktvanvoornamelijk fysiognomischevegetatie-eenhedenmethun (globale)bodemkundigekarakteristiek.Pereenheid
ishet aantalplantesoortenaangegevendat,inNederland,daarin
hoofdzakelijk aangetroffenwordt.Perplantesoort isdaarintevens
uitgerekend de toe-ofafnamevanhetaantaluurhokken («inventarisatievakkenvan25km )overdeafgelopenkwarteeuw.Aan
dehandvanditoverzicht isdirectduidelijk temakenwelk
milieutype inNederlandhetsterkstaanhetverdwijnenc.q. de
laatstedecenniahetmeestbedreigd is,namelijk dattypedat
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hethoogstepercentage soortenheeftdatachteruitgegaanis.
Indebijgaande tabel zijndezegegevensweergegevenvoorde
milieutypendievoorZuid-Limburgrelevant zijn.Daaruitblijkt
datonbemestegraslandeninhet algemeenenmatigbemeste graslandenopnatte grondvergelijkenderwijs hetmeestbedreigd
zijn,alsmede zoomvegetatiesopkalkhoudende,lemigedroge
grond enbossenopgerijpte,kalkrijke drogegrond.
InhetwerkvanEllenberg (1974)-Zeigerwerte derGefasspflanzenMitteleuropas"isperplantesoort de (relatieve)waardevan
eenaantalmilieufactorenaangegevendiepositiefgecorroleerd
geachtwordenmethet optredenvandesoort.Deze informatie
isuiteraardniet zondermeertoepasbaarvooralleNederlandse
omstandigheden enbovendienontbrekenvooreenaantal soorten
nogsteedsdegegevens.Tochbiedendezegegevens enigeuitzichtopvergelijkende interpretatievanverschillendebegroeiingen.

Erisgepoogd debeschikbaremilieugegevens tevertalenin
niveausvanmilieudynamiek.AandehandvanhetwerkvanEllenbergiseenzodanigebewerkinguitgevoerd dateenmaatstaf
voorhetdynamischgedragvandeverschillende soortenisverkregen.Daarbijisuitgegaanvaneenintegratievandedoor
Ellenberggegevenindicatiesvoorvocht,zuurgraad enstikstofrijkdom.Het zalduidelijk zijndatdezedriebodemfactoren
nietmeerdaneenaanwijzingkunnengeven,omdathetgedrag
ofhetvoorkomenvandesoortendoorveelmeerparameterswordt
bepaald.Hetverslagvandezeeerstepogingtoteenmeerkwantitatievebenaderingvanhetbegripmilieudynamiek isals bijlagetoegevoegd (Loopstra, 1978). Hierinzijnzijn9niveaus
vandynamiek onderscheiden.Indetabellenvandatverslag
komendewaarden 1en9nietvooromdatbijdeberekeningen
dezenietvoorkwamen.Demilieudynamiekniveaus 2t/m 5zijn
samengevoegd inbijgevoegde tabel totdeklassevangeringe
milieudynamiek, 5t/m 7totdievanmatige en7t/m 8totdie
vansterkemilieudynamiek;degekozenklassenoverlappen elkaar
gedeeltelijkdoordatdemeeste soortenovermeerdanéén
dynamiekvlak verdeeldzijn.
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De soortendiebijdeinventarisaties alshooggewaardeerd
werdengenoteerd,zijninhetalgemeensoortendievolgens
de"berekeningenkarakteristiek zijnvoorgeringenmatig
dynamischemilieus.Eenvergelijkingvanderekenresultaten
vanLoopstra (depercentagesvandesoortenperklasse van
milieudynamiekvanbijgaande tabel)metdegegevensvanArnolds
(hetpercentagevanhet aantal soortendatachteruitgangin
zijnNederlandseverspreidingsgebied vertoont)toontdatin
hetalgemeendièsociologisch-ecologische groepenhetsterkst
bedreigdworden,diegekenmerktwordendoorhogepercentages
aansoortendieindicatief zijnvoorgeringemilieudynamiek.
Hierop zijntweeduidelijkeuitzonderingen,namelijkdematige
bemeste graslandenopnatte grond endebossenopgerijpte
kalkrijke drogegrond.Dezemilieutypen zijnvolgens degegevensvanArnolds sterkbedreigd,dochwordengekenmerkt door
eentamelijkgrootaandeelvansoortendiegebondenzijnaan
matige totsterkemilieudynamiek.Volgens deRelatietheorie
betekent ditvoordepraktijkvanhetnatuurbeheer,datde
vegetatietypenvandezemilieusbijeenjuistnatuurtechnisoh
beheervergelijkenderwijs hetgemakkelijksthersteldkunnen
worden.
De classificatievandebeheerstoestandkanopgrondvandeze
gegevens alsvolgt floristisohnaderomschrevenworden»
klasse 3(veldnotitie 0)betreft situatieswaarinrelatief
veel soortenvanhet sterkdynamischemilieuoptreden;het
beheervertoontuithet oogpuntvanhetnatuurbehoud zeer
vergaande tekortkomingen.
Indienerrelatiefveel totzeerveel soortenuitdeklasse
geringeenmatigemilieudynamiek zijnaangetroffen,danwerd
hetbeheergerubriceerd indeklasse 2(+)respectievelijk
klasse 1(++).
Debetekenisvandemethodevananalyserenvanmilieudynamiek
volgensdemethodevanLoopstrakanvoorhetbeheerinprincipe zijndemogelijkheid tot:
-hetkunnendefiniërenvanhetdynamiekniveauvaneenvegetatie;
-hetnagaanofdedoelstellingbereiktkanwordeningevallen
waarbijvoorveranderinginbeheergekozenwordt.
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Opdezelfdewijze alsinhetwerkvanLoopstraisgebeurd voor
sociologisch-ecologische groepenkanimmers eveneens eengrafiek
wordengeconstrueerd per terreinofdelendaarvan.Hetverschijnenofverdwijnenvansoortenkandanwordengeplaatst
binnenhetkadervandebeheersdoelstelling.
Voordebeheersverslaglegging lijktdezemethode eveneens perspectieven tebieden.
Opmerking:Hetwasdenkbaargeweestgebruik temakenvanandere
pogingenomgraadmeters tevindenvoorgebruiksdruk,beheer,
milieudynamiek ofwelke termdanookdie inditverbandkan
wordengebezigd.Voorgraslandvegetaties kangedachtwordenaan
hetwerkvanKruijne,DeVries enMooi (1967)> voorakkeronkruidvegetaties ennaaldbossenaandatvanBannink,Leysen
Zonneveld (1975. 1974).
Eenvoordeel zouzijngeweestdatinbepaalde gevallenexactere
gegevens terbeschikking zoudenhebbengestaanen/ofdatvan
meerparameters gebruiktkondenworden.Eennadeel is,dat
vooraanzienlijke groepensoortengeenvergelijkbare gegevens
beschikbaar zoudenzijngeweest.Het thansuitgevoerde werkis
bedoeld alseeneerste aanzet toteenintegraleaanpak.

VIII.10

gegevensvanArnolds (1976)
milieutypeomschrijving
volgensArnolds (1976)

aantal soorten
dat inNederland zijnoptimumheeft in
ditmilieu

percentage
achteruitgegane
soorten

gegevensvan
Loopstra (1978)
milieudvnamiekklassen
gering

matig

sterk

Graslanden

36
36

89
86

9
96

65
4

26
0

onbemestegrasl« opvochtige,
matigvoedselarme,zwakzure
venige grond

24

83

50

29

21

grasl« opdroge,matigvoedselrijke,kalkrijke grond

82

71

78

22

0

grasl«ppdroge,tamelijk
voedselarme,zuregrond

29

59

83

17

0

grasl« opbemeste,matig
vochtigegrond

68

46

37

59

4

grasl« opdroge,matigtot
voedselrijke grond

92

45

77

19

3

zomenopkalkhoudende,lemige,
matigvochtige totdrogegrond

35

77

92

8

0

kaalslagen, zomen& struwelen
opvochtige totdroge,matigtot
voedselrijke grond

23

57

28

50

22

zomenopvoedselrijke (vooral
stikstof),nietkalkrijke,matigvochtige grond

46

20

5

82

14

bossenopgerijpte,kalkrijkegrond

38

58

57

40

13

bossenen-randen optamelijk
tot zeervoedselarme,kalkarmedrogegrond

59

54

84

16

0

bossen opvoedselrijke,vochtigetotnatte grondenin
brongebieden

43

53

70

22

7

bossen opgerijpte,matigvoedselrijke,matigvochtige tot
droge grond

55

45

56

38

6

struwelenopmatig voedselrijke
matigTochtige tot drogegrond

46

33

60

25

15

matigbemest opnattegrond
drogeheideenonbemestgrasland opzure,voedselarme en
humeuze,matigvochtigetot
drogegrond

Boszomen

Bossenenstruwelen (mantels)

GRASLANDEN
1.

Typologie enontstaan
Grazigevegetatie tredenvannature op inpionierstadia
vaneenvegetatiesuccessie (stuifzanden,duinen)ofop
plaatsenwaarhetmilieu extreem isdoorhardewind,
hoog zoutgehalte,periodiekeoverstroming (kwelders,
uiterwaarden).Daarnaastkomenergrazigevegetaties voor
dieontstaan zijnonder zo'ögene(begrazing doorwilde
herbivoren)enantropogene (beweiding enmaaien)invloeden.
Denatuurlijke graslandenvan depionierstadia zijngekenmerkt doorhetoptredenvanveel eenjarige soorten,
deantropozoögene graslanden daarentegen doorveeloverblijvende soortendieook tijdens dewinter groenebladerenbehouden (hemicryptofytenenchamaefyten).
Tot denatuurlijke graslandenbehorende
Slijkgrasklasse (Spartinetea),Helmklasse (Ammophiletea),
Zeeasterklasse (Asteretea tripolii)ende Buntgrasorde
(Corynephoretalia).
De antropozoögene graslanden ontwikkelden zichnaargelang debodemgesteldheid tot syntaxavande
klasse der zandige droge graslanden (Koelerio-Corynephoretea), drogekalkgraslanden(Festuco-Brometea),
Zinkviooltjes-klasse (Violetea calaminariae)ende
klasse dervochtigegraslanden(Molinio-Arrhenateretea).
Bij zeer sterke beënvloeding door betreding enintensievebemesting gaandezevegetaties over totdeWeegbreeklasse (Plantaginetea majori),eeneenvormig, soortenarm
graslandtype.
Indenatuurlijke graslandenheeftongeveer6\ vande
Nederlandse flore zijnhoofdverspreiding, doch inde
antropogene graslandenvindt (vond)nietminder dan23&
vandeNederlandseplantesoorten zijn belangrijkste
milieu. Bijsterke bemesting of betreding ontstaat een
milieutypewaarinminder dan3& vandeflora zichkan
handhaven.
De antropozoögene graslanden zijnvervangingsgemeenschappenvanverschillende typenbossen.Inde Zuidlimburgse
situatie treedteencomplexvanmilieutypen opwaarpotentieel devolgende bossen enstruwelen zichontwikkelen:
op de lössgrondenvanhetplateau: Haagbeukenverbond
(Carpinion betuli);lössige lemenenvuursteeneluviumen
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terrasgronden:verbond vanZomer-enWintereik (Quercion
robori-petraeae)j dagzomendekrijtgronden: Berberisverbond (Berberidion);ondiepe lössgrondenencolluvium:
Haagbeuken-frerbond (Carpinion betuli);vochthouden lössgrondenencolluvium indedroogdagen:Elzen-Vogelkersverbond (Alno-Padion);beekbezinkingsgronden:Elzenverbond (Alnionglutinosae);op zeervochtige plaatsen
bijkwelplaatsen indezand engrindgronden:verbond
der Sporken-Wilgenbroekstruwelen (Salicion cinereae).

1.1 Graslandenalsvervangende vegetaties inZuid-Limburg
De aardvanhetvegetatietype datoptreedt ineengraslandwordt bepaald doorhetbodemtype enhetbeheer.
Bijhetvroegere gemengde bedrijfwas erbehoefte aan
weidegronden enhooilanden.Voorheenwerd door demens
slechts sporadisch bemesting toegepastop degraslanden.
Al«debeschikbaremestwasnodigvoorhetakkerland.
Hierdoor ontstond erbinnende"restgronden"eenverdeling inweilandenenhooilandennaar bodemvruchtbaarheid.
Demeestvruchtbare bodemswerdengebruiktalshooiland,
alofnietmetnabeweiding.Deonvruchtbaardere bodemtypendiebijhetbeheerregiemmaaien enafvoeren te
sneluitgeput zoudenraken,werdenalsweidegrond gebruikt.Daarnaastwarenerweidegronden dichtbijdehoeve
diealsparkeerplaats voorhetveefungeerden.Inhetalgemeenwerdenhiervoor dehoogstamboomgaardengebruikt.
Demilitairekaartenvanomstreeks 1850 tonengoed de
ruimtelijke opdeling vanZuid-Limburg inakkerland,
weidegronden (inderegel aangegeven alsheide)enhooilanden indebeekdalen.
Op dezewijzeontstond er inZuid-Limburg eenbreed spectrumvanverschillende typengraslanden.
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Inonderstaande tabel is samengevat deaard van de bodemgesteldheid,uitgedrukt inhetpotentiële bostype dat ter
plaatse teverwachten is,endeverschillende hoofdtypen
vangraslandvegetaties die zichdaarontwikkeld hebben.

verbond van zomer-enwinter-

Struikheide-Kruipbrem-verbond

eik(Juercionroberi-petraeae

Calluno-Genistion pilosae
Borstelgrasverbond (heischraal
grasland)
Violioncaninae

Berberis-verbond
Berberidion

krijthelling graslanden
Mesobromion

haagbeuken-verbond
Carpinionbetuli

Glanshaver-verbond
Arrhenatterionelatioris

elzen-vogelkers-verbond
Alno-Padion
elzen-verbond

Moerasspirea-verbond

Alnion glutinosae

Filipendulion

sporken-wilgenbroekstruwelen
Salicion cinereae

Dotter-verbond
Calthfan palustris
Biezenknoppen-Pijpestrootjeverbond
Junco-Molinion

Indebeekdalenwordt decomplexiteit vandebodemtypen
vergroot doorde invloed vanderiviertjes enstromendoppervlaktewater.Plaatselijkwordt degrond afgespoeld enop
andereplaatsenvindtopslibbingplaats.Opplaatsenmet
sterke stroming vindt sedimentatie vangrovermateriaal
plaats enopplaatsenmet zwakkere stroming vanfijn
materiaal.
Hetriviertje deGeulontspringt inBelgiëineengebiedmet
lood-enzinkhoudende gronden (deoudemijnen bijPlombières)
enaandebovenloopworden zinkhoudende,grove sedimenten
afgezet.Deze bodemkundige bijzonderheden zijnplaatselijk
vangrote betekenis.Zo treedt erop dedroge ruggen langs
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debovenloop van deGeul eenvegetatietype op datweliswaar
soortenarm is,docheengrootaandeel aan zeldzame,sterk
specialistische soortenheeft,deZinkviooltjesaisociatie
tVioletum calaminariae)
Verder tredener langs derandenvandebeekdalenopvele
plaatsen bronnetjes op,waardoor plaatselijkmoerassen ontstaanofgraslanden diepermanentvochtig blijven.
Bijeenmaaibeheerontstaanhier bijzonderevegetaties die
behoren tothetDotter-verbond.
Vandezebijzondere vegetatietypen ishet optredennietvan
tevoren tevoorspellen opgrond vanglobale bodemkundige
kennis.Menmoet zeonderkennen aanactuelevegetaties en
historischegegevens.
2. Beheerengebruikvangraslanden inhetverleden
2.1 Verschillen inexploitatie
De bodemgesteldheidvan Zuid-Limburg is zeercomplex,de
vruchtbare lossvanhetplateau,deschrale zand- enkrijtgrondenaandeplateauranden,devruchtbare colluviale
grondenop dehellingenen indedroogdalen endebeekbezinkingsgronden indebeekdalen.Door deriviertjes ende
vele bronnetjesenkwelplaatsen iserook inhetbeekdal
eengroteverscheidenheid aanbodemtypendieopverschillendewijze geëxploiteerd werden.De schrale zand-en
krijtgrondenwarenweinig geschiktvoorakkerbouw,evenals
devochtige grondenindebeekdalenenwerden daarombenutalsweidegronden resp.hooilandenmet eventuelenabeweiding.
Hethistorische boerenbedrijf inZuid-Limburgwasvanhet
gemengde type.Derundveehouderijwas belangrijk alsleverancier vandemest,nodig voorhet akkerland.
Tenbehoevevandeakkerbouwhadmen bovendienveelpaardennodig,zodatmenookomdezeredennaast deakkers
tevens graslandennodighad alshooiland enweidegrond
enbijvoorkeur ookkleine graslandjesengrazige bermen
tussendeakkerlandenom depaarden tijdens derustpauzes
vanhetwerk, tekunnen latengrazen,de z.g. voordeellanden.
Naast dezeverschillen inbodemgesteldheid diedeaard van
hetgraslandbeheerbepaalden,was ook deafstand totde
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boerenhoeve een faktor die de intensiteit vanhet gebruik
bepaalde.Vlakbijhuis lagendeweidenwaarhetveevoorde
nachtondergebrachtwerd endushet intensiefst gebruikt
werden.Grote oppervlakten schrale grondenwerden tothetmiddenvande 19eeeuwalsgemeenschappelijke weidegrond gebruiktwaarop hetveegehoedwerd of aandepingezet,zodat
erverschillende begrazingspatronen ontstonden.De schapenhouderijwas inde 19eeeuw inZuid-Limburgvangeringe
betekenis,envond slechts zeer lokaalplaats.De Bemelerberg
iseenvoorbeeld vaneenplaatswaar beweidingmet schapen
het langstvoortgezet is,totomstreeks1950.
Hetbeweidingsregiem indevorige eeuw zal,naarwij aannemen,
zeer flexibelgeweest zijn.Erwerd steeds daar geweidwaar
devegetatie op dat tijdstip hetmeestgeschiktwas.De droge
krijthellinggraslandenenheischrale graslanden zullendus
inhetalgemeen niet indemaandenjuli enaugustus beweid
zijn, inverbandmet de sterke zomerdepressie inproductie
die dezegraslandenvertonen.Tevens zullenerduidelijkverschillen inbegrazingsperiode opgetreden zijn tussengraslandenop zuid- ennoordhellingendoordater sterkeverschillen inproductieperiodiciteit optredenalsgevolg vande
verschillen intemperatuur envochtigheid die samenhangen
met deexpositie vandehelling.
Aandehand vandeze schetskrijgtmeneen indrukvande
groteverscheidenheid vangraslandtypen die er inZuid-Limburg
geweest zijn,waarin zoveelnuancesoptreden datmoeilijkmet
eenvegetatiekundigebeschrijvingweergegevenkanworden.

2.2 Hooilanden
Degraslandenop devruchtbare enmeestal goed vochthoudende
gronden leenden zichvoorhetbeheer alshooiland. InZuidLimburgwaren ditbijnauitsluitend degraslanden indebeekdalen.Dehooiopbrengst zalnaar schatting jaarlijks 6à
8 ton/habedragenhebben.
Devegetaties van dit typegrasland behoren tothetQanshaververbond, (Arrhenatherion elatioris). Indienhetmaaibeheer
overheerst,ontstaat erdeGlanshaver-associatie (Arrhenatheretum elatioris),een soortenrijke vegetatiewaarin ruim
80 soortenplanten hunoptimaalmilieu vinden,o.a.grote
bevernel,wilde peen,knautia.
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Vegetatiekundig kunnenbinnendeGlanshaver-associatie de
subassociaties onderscheidenwordenvan:
- vossestaart (alopecuretosum):op zeervochtige gronden
- bitterkruid (picridetosum):opmatig droge,voedselrijkegrond
-bevertjes

(brizetosum):op relatief drogeenenigszins
voedselarmegrond

Vooral de subassociatie' brizetosum vertegenwoordigt een
vegetatietypewaarineenhoge diversiteitkanoptreden,tot
2
25à30 soortenperm.

Binnenhetcomplexvanhooilanden indebeekdalen,treden
inZuid-Limburg ophydrologisch bijzondere plaatsenvegetatietypenop diebehoren tothetDotter-verbond(Calthion palustris)
enhetMoerasspirea-verbond (Filipendulion).Hetbetreft
meestal terreinendie doorhunbodemgesteldheid alleen
gemaaidkunnenworden (maaienmet de zeis!). Ze liggenals
mozaiek-of lintvormigevegetaties temiddenvanvegetaties
vandeGlanshaver-associatie. Hetbetreft inhetbijzonder de
vegetaties van deBosbies-assóciatie (Scirpetum sylvatici)en
deVeldrus-associatie (Crepido-Juncetumacutiflori).De
laatste associatie iso.a. rijkaanrietorchis.Op demoerassigedelendievoedselrijker zijn (inhetbijzonder rijker aan
stikstof tengevolge vanafbraak vanorganisch materiaal)
tredenvegetatiesopvandeMoerasspirea-associatie (ValerianoFilipenduletum).Deze graslandtypenwerden inderegel iets
latergemaaid dandievandedrogere gronden,inverband met
het later inhet seizoenopgangkomenvan deproductie,in
deregelhalf juli.

2.3 Weilanden
Vegetaties diebehoren tothetGlanshaver-verbond enoverwegend beweidworden,ontwikkelen zich totKamgrasweiden
(Lolio-Cynosuretum).Naarverschillen invochtvoorziening
enbodemvruchtbaarheid ontstaan ervegetatietypen diebehoren totde subassociatiesvan:
-veldbies (luzuletosum campestris):opdedrogere zandgronden
-ruigeweegbree(plantaginetosum mediae):op de drogere,vruchtbarebodems.
Deze laatste subassociatie kanook zeer rijk zijn,dediver2
siteitkan tot 25 soortenperm bedragen.
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Degraslandenop de schrale grondenomvatten InZuid-Limburg
vegetaties diebehoren tothetStruikheide-Kruipbrem verbond
(Calluno-Genistion pilosae), hetBorstelgras-verbond (heischraal grasland,* Violion caninae),hetverbond derdroge
kalkgraslanden (Mesobromion)enhetZinkviooltjes-verbond
(Thlaspioncalaminaris).Dehoedanigheid alsweidegrond is
laag,waarden 1 tot3op dewaarderingsschaal vanDeVries.
Deproducties liggen tussende0,5 à4 ton/ha/jaar,dochde
kwaliteitkangoed zijn,hetgewas isrijkaaneiwittenen
mineralen.Deze groepvangraslandenwerd alleenbeweid.
Mogelijkwerden inperiodenvan schaarste aanveevoeder de
beste delen incidenteel gehooid.Deweilandenop kalkrijke
bodems zijnalle zeer soortenrijk, diversiteit tot35 soorten
2
perm ,dieop de schrale,zure zandgronden relatief soorten2
arm,diversiteit tot15soortenperm .

Involgorde vandevoedselarme grindgrondenophetplateau
naar dekrijthellinggraslandenop dehelling tredenschematisch devolgende vegetatiesop:
Struikheide-Kruipbrem-associatie (Genistopilosae-Callunetum)
opdemeestvoedselarme gronden
Hertshooi-Vleugeltjesbloem-associatie (HypericomaculataePolygaletum)op de ietsrijkere envochthoudende gronden,
meestaloptredend op deovergang naarhetkrijthellinggrasland
Krijthellinggrasland (Koelerio-Gentianetum)op gronden
waarhetkrijtminder dan30cmonder hetmaaiveld voorkomt.
Hetkrijthellinggrasland treedt intwee subassociatiesop:
metbevertjes (brizetosum),eengoed geslotengrazigevegetati«
opdevlakkere delenennoordhellingen
metplatbeemdgras (poetosum)eenopen,kruidenrijkerevegetatieop de steilehellingen,vooral dieophet zuidengeëxponeerd zijn.
Diemont envandeVen (1953)hebbengetrachthetkrijthellinggrasland inZuid-Limburg te typeren,daarhetafwijktvan
kalkgraslandenelders inEuropa tengevolgevanbijzondere
geomorfologische situatie.Zij slaagdenerniet ineen
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karakteristiek Limburgskalkgrasland teomschrijven doch
kwamenaandehandvan 15opnamen toteenbeschrijving diede
Limburgsekrijthe11inggraslandentypeert:de samenhangmetde
hoog gelegen terrasgronden ende lagergelegenafspoelingsgronden (o.a.colluvium).
- bovenste deelvandehelling
Genisto-pilosae-Callunetum
Intotaal 18 soorten indeassociatie,diversiteit gemiddeld
2
13 soortenper 50m
-midden deelvandehelling
vermenging Genisto pilosae-CallunetummethetMesobromion
In totaal 69 soorten,diversiteit gemiddeld 38,7 soorten
per 50m
- voetvandehelling
vermenging vanhetMesobromionmethet Arrhenaterion
elatioris
In totaal 75 soorten,diversiteit ongeveer 48 soortenper
50m 2 .

Op eenenkele plaats inhetGeuldalkomtdeZinkviooltjeassociatie (Violetum calaminariae)voor,opeenrelatief
drogere rug indebeekafzettingvandeGeul,eensoortenarme
vegetatiewaarinechter enkele zeer zeldzame plantesoorten
optreden.

2.4 Veranderingen ingebruik inderecente tijd
Na de landbouwcrisis aanhet eind van devorige eeuwenna
de invoering vandemarkenwet, zijner inZuid-Limburg een
aantalveranderingen inde landbouwopgang gekomen.Degraanprijzendaaldenalsgevolgvangraaninvoer uitAmerika,de
olieprijzen daaldenalsgevolgvan invoervan tropische
plantaardige oliënendewolprijzendaaldenalsgevolg van
wolimportuitAustralië enNieuw-Zeeland.Dithad totgevolg
datmen inZuid-Limburg zichmeer ging toeleggenoprundveehouderij en de fruitteelt.Het areaal aangraslandennam toe
enervond een sterkeuitbreiding van de hoogstamboomgaarden
plaats.
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Naomstreeks 1920kwam:hetgebruikvankunstmest inzwang.
Ineerste instantiewerd alleenop deakkerskunstmest toegepast,dochna 1960 ismenook degraslanden intensief gaan
bemesten.Dejongegraslandenwerdenvoorheen ingezaaidmet
raaigrasenrodeklaver,een landbouwtraditie die inNederland
reedsuit de17eeeuw stamt.Zij zijnvegetatiekundig niette
vergelijkenmet deoude graslanden dieeeuwenlang op constante
wijzebeheerdwerden.
Inderecentewijd ishetpaardvervangen door de tractor,
waardoor ergeenbehoeftemeerwas aangrasland geschiktvoor
paardebeweiding (schrale graslanden).Door deze ontwikkeling
zijnde schrale graslandenof intensiefbemestom zegeschikt
temakenvoor rundveebf ze zijnverlaten.Tevens zijn inde
zeerrecente tijd schralegrindgrondenop grote schaal in
gebruik genomenvoor de snijmaiscultuur numenovergrote
hoeveelhedenorganischemest (surplus)beschikt.
Indecrisistijd vandedertiger jaren isopvelekrijthellinggraslandenkorte tijd deakkerbouwuitgeoefend, zodat
hetoorspronkelijke areaal aanoudekrijthellinggraslanden
(nog)sterkerverminderd is.
Devochtige ennatte graslanden indebeekdalen zijnbijhet
modernemechanischemaaien enhooienmoeilijkbewerkbaar,
zodateengrootdeelvandezegraslandenverwaarloosd wordt
of (intensief) inbeweiding genomenwordt danwelmetpopulierenvolgeplant.

3

Samenhang van de vegetatiecomplexen
Deverscheidenheid vanmilieutypen die inhet complexplateau2
rand-beekdaloptreden(binnen eenoppervlak van 1km kunnen
bijna alle typenaanwezig zijn)heeftconsequenties gehad
voor deagrarischebedrijfsvoering. Ieder terreintypewerd
zodanigbeheerd dateen zogoedmogelijk rendement verkregen
werdonderde toenmaligeomstandigheden.Afhankelijkvande
beschikbare tijd enafstand tothetbedrijfwerden deterreinenextensieverbeheerd naarmate zijmeervanhetbedrijf
af lagen.Ophetgrootste deelvandebeschikbare grond
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werd eendoelgerichtbeheer gevoerd tenbehoevevandeveeteeltofakkerbouw.Tengevolgevan deruimtelijkeverwevenheidvanakkers,graslandenenbossenontstondenoprandgebieden situatieswaargeendoelgerichtbeheergevoerdwerd,
dochdevegetatie door dewerkzaamheden en transport zodanig
beïnvloedwerd,datdaarkarakteristieke vegetatieskonden
ontstaan,die soms secundair inexploitatie genomenkonden
worden,b.v.bermendie doorpaardenof
koeienaandepinofonder dehoedevaneenherderbeweid
kondenworden,demoerassige stroken langsde stroompjesdie
gehooidkondenworden indienhet aangrenzende land alshooilaid
werd beheerd.Op sommigeplaatsenvond eenmeervoudig beheer
plaats,b.v. dehoogstamboomgaarden: fruitteeltenbeweiding,
encommunalebossen:beweiding en"bosbeheer"=houtoogst
(o.a. indeVijlenerbossen).
3.1 Bedrijfsmatige samenhang
Hetalgemenebedrijfstype inZuid-Limburgwashetgemengde
bedrijf.Indeeersteplaatshadmenpaardennodigomde
akkers tekunnenbewerken envoor transport eninde tweede
plaatshieldmen runderenvoor demestproductie tenbehoeve
vanhetakkerland envoor devlees-,melk- enhuidenproductie (inde18eeeuwwarenerdrie leerlooierijen in
Valkenburg).Debossen leverden (zijhetonvoldoende)brandenconstructiehout,alsmede looistofvoor de leerlooierijen.
Bijditgemengde bedrijfontstond degrootstmogelijke
verscheidenheid aanvegetatietypen,metname de schrale graslandenopdeplateaurandenenplateauhellingen die relatief
vervanhetbedrijf af lagen (o.a.opde"neuzen"vanhet
plateau)en (licht)bemeste graslanden dichtbijgelegen.
Rondom deboerenhoeve ontstondenvele typenvan ruderale
vegetaties tengevolgevandeaanvoervanorganischmateriaal,
intensievebetreding e.d.Dezevegetatiesbehoorden tothet
Raket-verbond (Sisymbrion),Wegdistelverbond (Onopordion
acanthii),Weegbree-verbond (Lolio-Plantaginion)enZilver»
schoon-verbond (Agropyro-Rumicion crispi).Bijdemoderne
bedrijfsvoeringvervaagt dezegradiëntsgewijze beïnvloeding
endaarmede tevens de soortenrijkevegetatietypenuitdeze
verbonden.Er tredennuplekkenop dieof zéér sterkbemest
wordenofbuitendeoudebeheersinvloed gekomenzijn.
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3.2 Het complexvande plateauranden
Hetvegetatiecomplex datbuitenhet directebeheervalt,
bestond opdeplateaurandenvooraluitwegberm- enholle
weg-kantvegetatie.Dewegbermen dragenvegetatie dieonder
invloedvanhetverkeer stond,dusbetreding, incidentele
begrazing, somsbranden.Devegetatiesvan dehollewegen
werden,alshet taludniet testeilwas,incidenteelbegraasd ensomsgebrand (hetbrandengebeurde deels tervermaak,dochookom inhetvoorjaar eenvegetatie tekrijgen
die goedbegraasd konworden!).
Opdedroge,kalkrijke gronden indewegbermen-vegetatieso.a.
ontstond deassociatievanVijfvingerkruid enWittemunt
(PotentiHo-Mentheturnrotundifoliae), Honingklaver-associatie
(Melilotetum albo-officinalis)enop de zwaregrondende
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Cichorei-associatie (Cichorietum intybus).De taludsvande
hollewegen droegenvaakvegetaties vanhet Glanshaververbond
(Arrhenatherion elatioris),.Borstelgras-verbond (Violion
caninae)ofvandekalkgraslanden (Mesobromion).
Decomplexenvande schrale graslandenwaren invele gevallen
communaleweidegrondenvan 20 totmeer dan50ha,vaakgrenzendeaanhellingbossen.Deze graslandenwerdenalséén
geheelbeweid doorkoeienof schapenmeteenherderof
paardenaandepin. Indienhetbosgeenparticulier bezit
wasof deeigenaar geen vetbo.dsbepalingenstelde,werden
dezebossengelijktijdig beweid.Binneneendergelijk complex
ontstond eengroteverscheidenheid aanvegetatietypenwaarbij
op deovergang bosnaargrasland dekenmerkende zoom- en
mantelvegetaties voorkwamen.Zoomvegetaties behorenvegetatiekundig totdeassociatie vanBochtige klaver enAgrimonie
(Trifoliomedii-Agromonietum)enworden gekenmerkt door
relatiefveelhoogopschietende kruiden (wordtminder intensiefbegraasd)endemantelvegetaties behoren tothetHaagbeuk enBerberis-verbond (Carpino-Berberidion),Vlier-en
Berberis-verbond (Sambuco-Berberidion)enKornoeljestruweel
(Orchio-Cornetum).Hierin tredenvele soortenrozenopenhet
kornoeljestruweel isvermaard om zijnvele zeldzameplantesoorten,o.a.purperorchis,soldaatjesorchis,vliegenorchis
enpeperboompje.
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3.3 Hetcomplexvandebeekdalen
Hetbeekdalmet zijn ingewikkeld patroonvanverschillende
beekbezinkingsgronden,waterloopjes,bronnenenkwelhorizonten,geefteennog grotereverscheidenheid vanvegetatietypentezien,die,naar analogievandewegbermenen
holle-weg-kanten,hunbestaan tedankenhebbenaanhet
beheervangrotere complexen. Indeeersteplaats zijnde
bronnenofkwelplaatsen indegraslanden karakteristieke
milieutypen,waarinbijextensief beheerhetverbond van
bittereveldkers enbronkruid (Cardamino-Montion)ofhet
verbond derkalkbrongemeenschappen (Cratoneurion)optreedt.
Geringeverschillen indeaardvandewaterloopjes leiden
totverschillende vegetaties:de bronkruid-associatie
(Philonotido fontanae-Montietum)treedt in3 subassociaties
op-van:
-beekpunge (veronicetosum)
-waterpostelein (peplidetosum)
-waterranonkel enfontijnkruiden (ranunculetosum)
DeDiknerf-associatie (Cratoneuro filicini-Cardaminetum
treedt indegraslanden inde subassociatie filipenduletosum
op.Dezevegetatieswordennimmer apartbeheerd,zij zijn
afhankelijkvanhetbeheerwat indeomgeving gevoerdwordt.
Inderegel is (was)dithetextensievemaaibeheervande
vochtige hooilanden die tothetGlanshaver-,Dotter-,
Biezenknoppen enPijpestrootje-verbond behoren.
Rondom deboerenhoeves,die inderegelaandevoetvande
helling zijngesitueerd, tredenop devruchtbare,vaakvochthoudende gronden,vele typenvanruderalevegetatiesop,o.a.
dievanhetKIissen-verbond (Arction),hetZevenblad-verbond
(Aegopodionpodagrariae)enbijdemesthoop ishetRaketverbond (Sisymbrion)vertegenwoordigd door de associatie
vanKleinebrandnetel enMuurganzevoet (Chenopodio-Urticetum
urentis).
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4. Betekenis
Hetaangevenvan debetekenis vanhet complexvan graslanden
datoptreedtbij deuitoefening vanhet traditionele
gemengde bedrijf ineenbeekdalmet aangrenzende plateauranden
kan inhetbestekvanditrapport slechts summier aangegeven
worden. Inhetbijzonder zijndevegetatietypen die in
grenssituaties optredenniet ineenkortbestek alle te
evalueren.
4.1 Vegetatiekundigebetekenis
- Struikheide-Kruipbrem associatie (GenistopilosaeCallunetum)kwam rond 1918nogopvele plaatsen inZuidLimburg voor inkleineoppervlaktenvooralop de"neuzen"
van deplateauranden enverdero.a.ophetplateau vande
Eperheide.Dezevegetatie iswaarschijnlijk ontstaan door
beweidingmet schapen indemiddeleeuwen,dochdeschapen?
houderijwas alvóór de 19eeeuwvangeenbetekenismeer.
Tegenwoordig isvanditvegetatietype inZuid-Limburg niets
overgebleven, zelfsderelicten diehiervan totvoorkort
inreservaten aanwezigwaren,zijn tegrondegegaan tengevolgevaneenverkeerd brandbeheer.Dit soortenarmevegetatietypekomtelders inLimburg nogwelvoor,doch inZuid-Limburg
washetechtervanbijzonderebetekenisvanwege de samenhang
met de lagergelegenkrijthellinggraslanden-.Indeze situatie
vormde deStruikheide-Kruipbrem-associatie deoligotrofe
component indevoedselrijkdomgradiënt. Inde situatie dat
hetoligotrofemilieubovenaan dehelling gelegen is,ontstaatereen stabiele gradiëntsituatiewaarbij verschillende
soortenrijkevegetatietypen opdehelling zich duurzaam
kunnenhandhaven.
- Hertshooi-Vleugeltjesbloem-associatie (HypericomaculataePolygaletum)tradvooralop inde zone tussendeStruiheideKruipbrem-associatieenhetkrijthellinggrasland. Hetis
praktisch geheelverdwenen,een fragment iso.a.nogaanwezigop deBerghofweide.Opdegolfbanen inhetSchweibergerbosontwikkelt zich thanseenvegetatietype datde
kenmerkenvan ditBorstelgrasverbond (Violoncaninae)gaat
vertonen.
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-Krijthellinggrasland (Koelerio-Gentianetum).
Zeer soortenrijke vegetatiesmetvele soortenorchideeën,
zonneroosje,duitse gentiaan.Kwamvroegeropveelplaatsen
langs deplateaurandenvoor.Van deoorspronkelijke krijthellinggraslanden isnietmeer dancirca 10haovergebleven
(o.a.Bemelerberg,Welterberg,Kunderberg).Openkelekrijthellingenwaaropkorte tijd akkerbouw isbedreven,wordt
thansgetrachtkrijthellinggrasland terug tekrijgen
(Wrakelberg,WijIreakkers,Gerendal).Binneneen tiental
jaren zijnop dezeplaatsenweer soortenrijke vegetaties
ontstaanwaarino.a.veelorchideeënsoortenoptreden.
Hetontstaanvaneenechtkrijthellinggrasland zalechter
lange tijdvergen.Uit Engeland isbekend datdekalkgraslandenmetdemaximale soortenrijkdommeer dan tweeeeuwen
oud zijn.
- Glanshaver-verbond (Arrhenatherion elatioris)
Deoude graslandenop devruchtbare lö'ss,colluviale en
beekbezinkingsgronden dienietof slechts lichtbemest
werden,vertegenwoordigeneenmilieutypewaarin ruim 180
soortenvandeNederlandse florahunoptimumvinden.
HetGlanshaver-verbond vertegenwoordigt hiervandesoortenrijkstevegetatietypen.Hetechtehooiland,deGlanshaverassociatie (Arrhenatheretumelatioris)is thans zeer zeldzaam.De thansnog aanwezige soortenrijke graslanden in
Zuid-Limburgbehoren tothet typeKamgrasweide (Loliocynosuretum),waarinnaastmaaienookbeweidingwordt
toegepast.Diemont etal.(1975)geeft eenoverzichtvan
deverschillende typenkamgrasweide die recent inZuidLimburg zijnwaargenomen:
- subassociatie vanruigeweegbree (plantaginetosum mediae)
opvruchtbare gronden,waarin reliëf aanwezig is.De
soortenrijkste variantvandeKamgrasweide,waarino.a.
bevertjes, zeegroene zeggeenprimulaoptreden.
Hoedanigheid vanhetgrasland: 3,5 tot 5,9
2
Diversiteit:26-31 soortenper 3m
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- variant van de knolboterbloem (Ranunculus b u l b o s u s ) , op de
drogere bodemtypen.
Hoedanigheid van het grasland: 2,8 tot 5,0
2
Diversiteit: 15-23 soorten per 3 m
- de typische vorm van de Kamgrasweide, op goede vochthoudende gronden.
Hoedanigheid van het grasland: 3,5 tot 6,4
2
Diversiteit: 13-23 soorten per 3 m .

4.2 Faunistische betekenis
De faunistische betekenis v a n graslanden voor de fauna is zo
evident groot, dat h e t , paradoxaal, moeilijk genoeg is om dat
voor een concreet graslandperceel aan te geven.
Men denke slechts aan de grote herbivoren die Europa vroeger
bevolkt hebben om zich te realiseren welke rol grazige vegetaties gespeeld hebben.
De mens heeft zich in Europa kunnen vestigen dankzij het feit
dat er veel wild en dus ook grasland aanwezig w a s .
In de meeste gevallen treedt de betekenis van graslanden vooral op, wanneer er gelijktijdig overgangsvegetaties en bossen
aanwezig zijn. In deze situatie komen er soorten voor die
bf beide vegetatietypen gelijktijdig nodig hebben voor het
vinden van voldoende voedsel, of aan de karakteristieke
structuur gebonden zijn van grasland-bosrand.
4.2.1 Voorbeeld van diersoorten die sterk aan vegetatiestructuren
gebonden zijn
Onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van diersoorten en vegetatiestructuur is slechts spaarzaam verricht.
Voor het toelichten van dit aspect in de context van graslanden en bosranden, wordt daarom een toevlucht genomen tot
een insektengroep die vrij algemeen bekend is, de dagvlinders
- de soorten van akkers, tuinen, ruigten
- de soorten van heide
- de soorten van graslanden
- algemene soorten van allerlei typen grazige
vegetaties
- de soorten van mantels en struwelen
- de soorten die op de overgang grasland-struweel
voorkomen
- de soorten van bossen en bosweiden

177»
97«
157»
97>
47»
307»
157o
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Opvallend isde soortenrijkdom aandagvlinders dieopkantœdenop degrensvaneengraslaidnaar struweelofbos,indiendeze
overgangvloeiend verloopt.Verder zijerop gewezendatonder
dedagvlinders relatiefveel soortenzijnwaarvan de rupsen
opgrassen leven,metname defamilies der dikkopjes
(Hesperiidae)endezandoogjes (Satyridae)ofopkruiden
die ingraslandenoptredenjdeparelmoervlinders (Agrynninae)
enblauwtjes (Lycaenidae).
IndeZuid-Limburgse situatiewaarinverschillende graslandtypen inzonesonderelkaarvoorkunnenkomen,kaneengrote
soortenrijkdom optreden.Alsbijzonderheid treedtop dater
graslandenvoorkomen dieeenafwijkendmicroklimaathebben,
n.1. deophet zuidengeëxposeerde hellingen.Hierin treden
eendrietal soortenop diealleen inZuid-Limburg voorkomen,
n.1. Spialia sertoria,Thymelicus acteonenCupidominimus,
diehier aandenoordgrensvanhunareaalvoorkomen
4.2.2 Achteruitgang vandagvlindersoortenvangrazige vegetaties
Van dedagvlinders isbekendwelke soortener inZuid-Limburg
uitgestorven zijn (Lempke 1953-*57)enwaarvan hetuitsterven
zeerwaarschijnlijk inverband tebrengen ismetverandering
inbeheer enverkleining vanhetareaalaangeschikte grazige
vegetaties.
Uitgestorvenvóór 1900 tussen1900en1950 na 1950
Maculinea arion

Euphydryasaurinia

Coenonympha hero

Melitaea diamina
Coenonymphaarcania

5

Clossiana
y

Brenthis ino

Bedreiging doorverandering inbeheer en toepassenvan
bemesting
Bijhethuidige graslandbeheerwaarbij zeerhoge bemestingen
worden toegepast,veranderen degraslandvegetaties ininstabiele dochhoogproductieveRaaigrasweiden (Poo-Lolietum)die
vegetatiekundig nietmeer totdegraslanden terekenenzijn,
doch totdeWeegbree-klasse (Plantaginetea).Inde intensief
geëxploiteerde kunstweiden tredeno.a.geendagvlindersmeer
op, terwijldebotanische diversiteit daalt totminder dan
2
10 soortenperm .Voor diersoorten diegeschiktvoedsel
vinden indeze sterkbemeste graslanden,heefthethuidige
agrarische beheermindernadelige invloeden.
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Metname dedasprefereertgraslandendieeenhoge stalmestgiftontvangen.

5.1 Gebruiksveranderingen vande schrale gronden
Inde tegenwoordige tijd ishetgeenprobleem omdemeest
schrale grond om tevormen toteen zeervoedselrijke bodem.
Indiende terreingesteldheid daarvoorgeschikt is,kanhierop
snijmaiswordenverbouwd.Alsbemestingsmateriaalwordthier
o.a.grote hoeveelheden drijfmestvande varkensmesterijen
voorgebruikt,dateenvrijhoogkopergehalte heeft (meerdan
80ppm).Grondendie aldusbemestworden zijn inde toekomst
ongeschiktomomgevormd teworden totgraslandenvoorschapenbeweiding doorhethogekopergehalte dathetgrasdanbevat
(gehaltes tot94ppm zijnreedswaargenomen inBrabant).
Schrale grondenmeteenongeschikte terreingesteldheid voor
bewerkingmet landbouwmachines,wordenomgezet ingraslanden
voor rundveeofverlaten.
Eenvoorbeeld vanvegetatiekundige verandering bijverandering
vanbeheer,toonthet reservaatBemelerberg.Totomstreeks
1950werd hetmet schapenbeweid,daarnawerd alsvervangende
beheersmaatregel periodiek afbranden gekozen.De diversiteit
vanhetkrijthe11ing
*•grasland liep terugvan42 soortenper
opnamevlak in1950 tot 22soortenperopnamevlak in1969.

5.2 Gebruiksveranderingvan demoeilijkbewerkbare gronden
Indedalenvandebekenen zijbekenkomenmoerassige delenvoor
inaanzienlijke oppervlakten. Inderegelwaren ditextensieve
hooilanden,die thansverlatenwordenofbij graslanden getrokken
die intensiefbeweid enbemestworden. Indeze situaties ziet
meneen sterke inspoeling vanmeststoffenvan dehoger gelegen
delenenhetvertrappenvandemoerassige bodem doorhetjongveeofbijverlaten,hetverruigen toteen soortenarme vegetatie
die zich tot struweelontwikkelt.
5.3 Verband tussenbemesting ensoortenrijkdom
DoorDiemontetal (1975)isvan 130vegetatie-opnamen in
Zuid-Limburgse graslandenglobaalweergegevenwelke verbanden
erbestaan tussenbodemtype,bemesting en soortenrijkdom van
devegetatie.Zie fig."Relatiehoedanigheid vangrasland,
bodemtype en soortenrijkdom".
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Debernestingstoestand isafgeleid uit dehoedanigheid vanhet
grasland,uitgedrukt inde 10-delige schaalvanDeVries.
Dehoedanigheid 8en9heeftbetrekking op de sterkstbemeste
terreinenwaar demaximale productievan 10à 14ton/ha/jaar
verkregenwordt.
Dehoedanigheid 3komtglobaalovereenmetgraslandtypenop
schrale gronden dienietbemestworden.De productie bedraagt
minder dan4 ton/ha/jaar.
Inde figuur ishetverband bemestingstoestand-soortenrijkdom
vandevolgende typenweergegeven:
M =mergelgronden
K = kleefaarde
S = lössige lemenenzandige gronden
C =colluvium
G = grindgronden
Hetblijkt datop demergelgrond enkleefaarde de diversiteit
toeneemtmet de schraalheid (oligotrofie)van debodem. Iedere
bemesting die daarop toegepastwordt leidtdirect totverlagingvande divérsïteït.De colluvialegTondenblijkenook
zonderbemesting eenhoedanigheid tebehoudenhoger dan4 (komt
overeenmeteenproductievanmeer dan6ton/ha/jaar)ende
diversiteitook indeonbemeste situatie,niethoger dan20
2
soortenper 3m komt.
Op de lössige lemen,zandige grondenengrindgrondenhebbende
vegetaties dehoogste diversiteitbij eenhoedanigheid van 2à3,
hetgeen indepraktijk kanbetekenen datereen zeer lichte
bemestende invloedis.
Bijverdereverlaging van debodemvruchtbaarheid tredenzeer
lagewaarden indiversiteitop.Vegetatiekundig treedthier
geenbotanische verarming op,docheenovergang naareengeheel
andervegetatietype,namelijk deStruikheide-Kruipbremassociatie.
Dehoogste soortenrijkdom treedtop dezegrondennamelijkop
indeBorstelgras-associatie,het heischrale grasland.
Uithetverzameldemateriaal blijkt dat inverreweg demeeste
gevallen iederevormvanbemesting inoude graslanden totachteruitgang van dediversiteit zal leiden.Op decolluviale gronden
(vannature reeds zeervruchtbaar enmetperiodieke aanvoer van
erosiemateriaal) tredenook zonderbemesting,geenvegetaties
opmet eenhoge diversiteit.
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Gegevens over het effectvanhetgebruik vankunstmest zijnvoor
eenoriëntatie tenbehoeve vanditrapportontleend aande
publikatie vanDirvenenNeuteboom (1975)enaanDuffey etal.
(1974).
Inmonocultures vangrassoortenvanhetvoedselarmemilieu is
gebleken datkunstmestgiftniet leidt tothet doodgaanvandeze
soorten.Zobleekuiteenproductieproef met pijpestrootje
datbijeen fosfaatgift deproductie ongeveer \\ maalhogerwordt
enbijeengiftvan stikstof+ fosfaat+ kaliumbijna een
3maalhogereopbrengstverkregenwordt. Ineengraslandmetveel
klaverwaar indeuitgangssituatie deproductie 7ton/habedroeg
blijkt datbijeen stikstofgift ineendoceringsreeks van0 tot
224kg/ha/jaar de totaleproductie toeneemtvan 7tot10,5ton/
ha/jaar,waarbij hetaandeelvandeklaver afneemtvan 3tot
1 ton/ha/jaar.
Ineengrasland opvruchtbare bodemheefteen
stikstofgift totruim 100kg/ha/jaar een productieverhoging
vannog geen 207.doch daarentegenwel eenaanzienlijke achteruitgang vanhetbestand aanvlinderbloemige (ruim507«voor de
klavers).Welwordtmet deze stikstofgiftbereikt datde
productieopbrengst vandegrassen 607.verhoogdwordt.Uitde
proevenbleek datbij toenemende bemesting slechtseenof twee
grassoorten gaandomineren.
Bijeendiscussie overdewenselijkheid vanvermindering van
kunstmestgiftopvruchtbare gronden zaldusnaarvorengebracht
moetenworden datreeds eenmatigebemesting van 50 tot100kg
stikstof/ha/jaar totverarming vandegraslandflorakan leiden
endatbeperkingen totgiftenvanminder dan100kg/ha/jaar
bedrijfseconomischweinig zinvolis.

Uitonderzoek inEngeland (l.s.Duffey etal.1974)isgebleken
dat inkalkgraslanden een stikstofgift van 52kg/ha/jaar in
gunstige jareneenproductieverhoging gafvan0,9 tot2,8 ton/
ha/jaar,doch datdaarbijop denduurdevegetatie verandert
ineenbegroeiing vanuitsluitend roodzwenkgrasmet akkerdistel
enjacobskruisk.ruid.
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Relatiehoedanigheidvanhetgrasland,bodemtype ensoortenrijkdom
Hoedanigheid van het
naar Diemont et al 1975
graslancl uitgedrukt
volgens dewaardering
van de Vries
10

M
K
S
C
G

6 .

Mergelgronden
Kleefaarde
Lässige lemen
Cotluvium
Grindgronden

U .
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i

20

30

i

40
soorten per opname
van 1-3171*
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R e l a t i e s t i k s t o f g i f t en p r o & u k t i e
naar Dirven en Neuteboom 1975(gewijzigd)
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6. Richtlijnenvoorhetbeheervangraslanden
Inhetkadervaneen toekomstignationaal landschapspark
MergeHand zullendegraslanden eenbelangrijke rolvervullen
bijde instandhouding vaneenrijke floraen fauna.De graslandenvormen tevenseenmilieutype datveelproblemenmet
zichmeebrengtomdathetbeheer relatief intensief isende
huidige agrarische exploitatietechnieken vangraslandenvan
dienaard zijndatdebiologische betekenis ervan sterk'
vermindert.
6.1 Weilanden
Graslandenop droge,voedselarmegrondendie doorhun situering
ofbotanischekwaliteitenvannatuurwetenschappelijke betekenis
zijn,kunnen inderegelhetbestbeheerdworden alsonbemest
weilandmet een lageveebezetting (1gveper2 à3 ha)gedurende een langebeweidingsperiode.Opgrondenwaar een sterke
zomerdepressie optreedt ishetraadzaam gedurende dedroge
zomermaandenhetgraslandniet te latenbegrazen.Graslanden
opvruchtbare grondenkunnen intensieverbeweidworden (1"à2
gveperha)endebeweidingsperiode aangepast aande terreingesteldheid (o.a.natte terreinenbijvoorkeur indedroge
perioden latenbeweiden).
Insituatieswaarvoorheen sterkebemestingwerd toegepast
enovergegaanwordtopbeweiding zonderbemesting,verdient
hetbeheerbegeleiding daar indeomschakelingsfase ongunstige
neveneffectenkunnenoptreden.

6.2 Hooilanden
Graslandenwaarvoor deexploitatievorm vanextensief hooiland
gewenst is,zijndikwijlsgesitueerd opplaatsenwaar een
bijzonder reliëf inhet terreinaanwezig isofwaarinmoerassige delenvoorkomen.Voormechanischmaaien levert ditinde
praktijkmoeilijkheden op.Naasthetmaaienmet (licht!)
materieel zalaanvullendmaaien inhandkrachtvan demoeilijke
terreindelennoodzakelijk zijn.
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6.3 Behoud vande samenhang
Eenbelangrijke eigenschap vanhet Zuidlimburgse landschap
isderelatieve hoogteligging vandeverschillende gronden.
Metname zijndevoedselarme terras-eneluviale gronden
daar altijdboven dekrijtgronden gelegenendezegeologischebijzonderheid isverantwoordelijk voorhetkarakteristiekevegetatiecomplexvanhoog gelegenheischrale
graslanden,krijthellinggraslandenen lager gelegenKamgrasofGlanshaverweidenop devruchtbare colluviale gronden.
Deze rangschikking naarhoogteligging impliceert een
ecologische rangordewaarbij devoedselarme componentoverde
voedselrijke overheerst.Hetbeheer datgericht isophet
behoud vandenatuurwetenschappelijke waarden,dientdeze
geordendheid inmilieutypen tehandhaven.Daarnaast treden
ervormenvanruimtelijke samenhang opdiegebonden zijn
aanverschillen inbeheersvormen,o.a. graslandbeheernaast
bosbeheer.Het afstemmenvandebeheersintensiteit enhet
strevennaarvloeiende overgangen, schept demogelijkheden
voorhetontstaanvaneennieuwmilieutypegekenmerkt door
hetoptredenvan zoom- enmantelvegetaties methunkarakteristieke fauna.

6.4 Exploitatiebeperkingen
Beperkingenvanbemesting komt indeeerste plaats aande
ordewanneerbemesting plaatsvindt ophoger gelegen delen
endoorerosie enafspoelingmeststoffen inde lager gelegen
natuurterreinenkomen. Inhetgevalvangraslanden ishet
handzamer een zodanigeveebezetting voor te schrijven
datbemesting vanhetgrasland zinlooswordt.Op devruchtbaregrondenkanookbijbeweiding zonderbemesting eenredelijkeproductie bereiktworden.Het toestaanvaneengeringe
bemesting indewaardevolle terreinenheeftweinig practische
betekenis,dochwel duidelijk invloedopdevegetatiesamenstelling.Als algemene regel ishet daarombeter ingraslandendieonder eenbeheersovereenkomst vallen,inhet
geheelgeenbemesting toe testaan.

VIII.34
7. Classificatie
Bijdeinventarisatievandegraslandenwerduitgegaanvaneen
onderscheid totophetniveauvanverbond:
-heischraalgrasland (Borstelgrasverbond),
- krijthellinggrasland,
- drogeenvoedselrijke graslanden (Glanshaververbond),
-vochtige graslanden (Moerasspireaverbond,Dotterverbond,
Biezenknoppen-Pijpestrootjeverbond).
Develdnotitieswerdenaangevuldmetwaarnemingenvanenkele
goedherkenbareplantesoortendiegeachtwordenhetmeest bijzonderofhetmeestkarakteristiekvoorhetmilieuterplaatse
tezijn.Dealgemene indrukvandebeheerstoestand endeexterne
beïnvloedingwerdverwerkt indeeindclassificatie vanhet
graslandperceel.
Deregistratievande "beste"plantesoorten terplaatsediende
terondersteuningvandetoegekendewaarderingvandebeheerstoestand.Indienhetvegetatietypenbetrofdierecentuitoogpuntvannatuurbehoud ongunstigbeheerdwerdenendushetbeeld
teziengevenvaneenoorspronkelijke vegetatiewaarinzich
eenaantalruderale soortengevestigdhebben,zijneveneens
de"storingsindicatoren" genoteerd alsaanduidingdathetactuelebeheernietoptimaalmeeris.Inbijgevoegde plantenlijst
isaangegevenwelkeplantesoortengenoteerd zijnenwelkenatuurtechnischewaarderingdaaraantoegekendis:
+ =kenmerkendvooreengoedetoestand
++=kenmerkendvooreenzeergoedetoestand
Devondstvaneenenkelexemplaarvaneen"++soort"isechter
noggeenaanleidingomhetgraslandperceel hoogtewaarderen
indiendebegeleidende soortenopeenmindergunstige situatie
duiden.Bijdewaarderingvangraslandenisdefaunanietbetrokken,daarbijeenoppervlakkige inventarisatiehetniet
mogelijkiseenverantwoordbeeldvandeactuele faunateverkrijgen.Degraslandenzijnvoorvelediersoorteneenintrinsiekonderdeelvanhetbiotoop enwordenbijdebetreffende
diersoort tersprakegebracht.

7.1 Klasse 1(++)
Deactuelevegetatie iseengoederepresentant vanhetverbond
waartoedezeterekenenis,hetgeenzichuitdoordatenkele
bijzondere soortenwaargenomenwerdenzoalsdievermeld zijn
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onderdekolom++vandesoortenlijst (7.3)enindeparagraaf
vandegroepenvanbelangrijke soorten (7.4)•
7.2 Klasse 2(+)
Deactuelevegetatie draagtnogveelkenmerkenvandevermoedelijke oorspronkelijke vegetatie,dochisthans soortenarmeren
ertredenconvergente patronenopinde"begroeiingen/ofer
komenthanseenaantalruderaleplantesoortenvoorwaarvan
aantenemenisdatdezedaaroorspronkelijk niet aanwezig
waren.Hetactuelebeheerkanongunstiger gewordenzijndoor
hetzijverhogingvandegebruiksdruk danweldoorverwaarlozing.
Daarnaast zijnereveneens eenaantal situatieswaarbijhet
externebeheerc.q.grondgebruikhetterreinongunstigbeïnvloedt.
Deplantesoorten diealshetmeestbijzondervoordevegetatie
genoteerdwerden,zijnoverwegend soortendieonderdekolom+
vermeldworden (zie 7*4).
7.3 Klasse 3(o)
Deactuelebegroeiingdraagthooguit slechts enkelekenmerkenvan
devermoedelijke oorspronkelijke vegetatie.Debegroeiingstaat
onderinvloedvanintensieve exploitatie ofzeersterke,ongunstigeuitwendige invloed (vuilstort,bebouwing e.d.). Er
tredenhoogtensverspreid enkeleindividuenvandesoortenop
vandekolom+.Indiendepotenties erggunstiggeoordeeld
werden (metnamevoorkrijthellingen),isdewaarderingverhoogd totklasse2.
Voorbeelden
a.ksl^graslanden++
++ coörd.: 182.4/317.8;192.5/315.5
+ "
: 171.3/315.7;191.I/314.O
0 vrijwelallecultuurgraslandenopkalk
b.droogschraalgrasland (opvuursteen)
++ niet aangetroffen
+ coörd.: 184.9/307.7;179.5/308.7
c.nat schraalgrasland
++ coörd.: 193.7/310.0
193.9/312.0,div.graslandenlangsMechelse-en
Hermensbeek
+ coörd.: 193.4/311.9
193.8/307.7
d.zinkflora
++ coörd.: 193.4/308.1
+ "
192.6/311.5
"
192.7/308.6
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7.4 Bi.idewaarderinggebruiktesoorten

graslandtype

waarderingscategorie

+

++

heischraalgrasland

brem

bosbes

Borstelgrasverbond

muizeoortje

hondsviooltje

kantighertshooi

gewonevleugeltjesbl.

schapegras

kruipendebrem

schapezuring

thijm

st.janskruid

veelbloemigeveldbies

tormentil

zandblauwtje

zandklokje
krijthellinggrasland

cypreswolfsmelk

aarddistel

geelwalstro

duifkruid

gevindekortsteel

kleinepimpernel

rolklaver

scabiosa

droge,voedselrijke

agrimonie

beemdooievaarsbek

graslanden

beemdkroon

driedistel

(Glanshaververbond)

bereklauw

grotebevernel

betonie

kaardebol

brunel

kleinebevernel

dollekervel

knolsteenbreek

duizendblad

kruisbladwalstro

fluitekruid

kuifvleugeltjesbl.

glanshaver

stalkruid

knoopkruid

veldsalie

margriet
paashaver
peen
robertskruid
schermhavikskruid
scherpeboterbloem
veldlathyrus
wildemarjolein
zachtedravik
zilverhaver
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graslandtype

waarderingscategorie

++

1
vochtige graslanden

beekpunge

adderwortel

(Moerasspireaverbond,

bosbies

bittere veldkers

Dotterverbond,

blauweknoop

blaaszegge

Biezenknoppen-Pijpe-

dotterbloem

goudveil

strootjeverbond)

echtewitbol

herfsttijloos

engelwortel

melkeppe

groteratelaar

pijpestrootje

kale jonker

reuzepaardestaart

koekoeksbloem

zinkboerenkers

lidrus
moeras1athyrus
moerasrolklaver
moerasspirea
moeraswalstro
moeraszegge
pinksterbloem
tweerijige zegge

7.5 Bi.jdeclassificatiebelangrijkste soortengroepen
Naastdeonderdekolom++genoemde soortendragendevolgende
soorteninpractisch allegevallenbijtoteenwaardering
totklasse 1:
- alle orchideesoorten
- alle primulasoorten
- alle gentiaansoorten
- decombinatievanzeegroene zegge,bevertjeengeelhartje.
Hetvoorkomenvandevolgende soorteninhet graslandleidde,
afhankelijkvanhunabundantie,toteenlagewaardering
(klasse 2en3)s
- akkerdistel
- brandnetel
- hondsdraf
-kweek
- ridderzuring
-varkensgras
-vogelmuur
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(Bronnen:Diemont&VaindeVen,1953;Diemontetal.,1975»
Dirven&Neutehoom,1975;Duffeyetal.,1974;VanderLelyvanBommel etal.,1969;Westhoff&Den Hel-d,19^9.
Kaarten:
1777"KabinetskaartderOostenrijkseNederlanden"doorFerraris
1806"KartenaufnamederRheinlande"doorTranchot&vonMuffling
1843ManuscriptkaartenvoordeTopografische enMilitairekaart
vanhetKoninkrijkderNederlanden).
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BOSSEN
A. Algemeen
Debossen inZuid-Limburggenietenvanwegehunnationalebetekenis thansreeds indemeeste gevallenpassieve (planologische), deelsookactieve (reservaatstatus)bescherming.
Gelet op deze status enop dedoelstellingvanhet toekomstige
nationaal landschapspark,kanvoordepraktijk vanhetbeheer
onderscheid gemaaktworden tussenbosenbosrand.Dit zowel
ombiologische redenen (verschillen inflora,vegetatie en
faunavanbossenenvanmantels enzomen)alsvanwege demate
vanexternebeïnvloeding.Vergelijkenderwijsligt daardoorde
nadrukbijbosmeerophet internebeheer,enbijbosranden
meerophet externebeheer.Zijworden derhalve apartbesproken.

B. BOSSENEXRANDEN
I. Algemene beschrijving
1. Typering
Bossen zijnvegetatieswaarvanhetaspect (fysiognomie)
bepaaldwordt doordeaanwezigheid vanbomen (meestalals
criterium:bijverticaleprojectie eenkroonsluitingvan
tenminste G0%).
Innatuurlijke situaties ieersprakevaneengroteruimtelijkevariatie.Debomenbehorentotverschillende soorten,
komenminofmeergemengdvoorenzijnvanuiteenlopende
leeftijd (vankiemplant totbomenvanhonderden jarentot
boomlijk).Naastbomenkomenplantesoortenvoorvangeheel
anderelevensvorm enbehorend tot zeerverschillende systematischegroepen (struiken,dwergstruiken, tweezaadlobbige
kruiden,grassenen zeggen,varens,mossen,korstmossen,
fungi e.d.).
Ditgeeft aanleiding toteencomplexeverticale structuurvan
devegetatie (moslaag,kruid- en/of dwergstruiklaag,kruidlaag,onderstekroonétage,bovenBtekroon-ofboométage e.d.)
eneenafwisselendehorizontale structuur (vangeslotenbos
tot struwelenenopenplekken,welkewezenlijke componenten
vanhetbosvormen).
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De ruimtelijkevariatie is,afhankelijkvanhet abiotische
milieu,degeografische situatie e.d., doorgaansgroter
naarmatehetbosouderen/ofnatuurlijker is.Dienatuurlijkheidwordtbepaald doordewijze enmatevanmenselijke
beïnvloedingvandevegetatie (bosbeheer,begrazing),eventueel indirectviabeïnvloedingvandefauna.
Elkevormvanbegroeiingbeïnvloedt delocalemilieuomstandigheden (klimaat,bodem,vochthuishouding, licht e.d.).
Bijboswordt ditbijgrotere omvangduidelijker.Het
bosmilieubiedt op dezewijzevoortalrijkehosorganismen
eigen,specifiekemilieus enmicromilieus(microhabitats).
Voormetname defauna endelagereplanten isdeaanwezigheidvankwijnendebomenendoodhout eenbelangrijkediversifiërende factor (holenbroeders onderdevogels,vleermuizen, e t c ; blad-,lever-enkorstmossen,fungi e.d.).
2. De actuele situatie
Deoppervlakte bosinZuid-Limburgbedraagt circa2000ha.
(NederlandseBosstatistiek deel 5» 19^1).
Deverdeling daarvanisalsvolgt:naaldhout:opgaandloofhout:hakhoutmetbovenstaanders:hakhout zonderbovenstaanders=2,5 :4 s9 î1.
Landelijk gezien ishetnaaldhoutaandeel laag.Degrootste
oppervlakte daarvanwordt aangetroffen inhetVijlener-en
Vaalserbos (bijnadehelftvanderuim 300ha.naaldbos
inZuid-Limburg).
Hethakhoutaandeel isdaarentegengroot:ongeveer60%van
hetbosoppervlak inhetmiddenvandeze eeuw.Sindsgrofweg
eenhalve eeuwwordt echterinZuid-Limburg,evenals elders
inonslandnauwelijksmeerhakhoutcultuurbedreven.Van
hetgenoemdepercentage isdanook inmiddelsveelvan
aspectveranderd entotopgaandbos "doorgeschoten".
Naartopografischeliggingkunnen inZuid-Limburgonderscheidenwordenplateaubossen,hellingbossen endalbossen.
Degroteboscomplexenbehorentotdeeerste tweecategorieën
(Vijlener-enVaalserbos,respectievelijk Savelsbos,bossen
langsde zuidhellingvanhetGeuldalbijValkenburg e t c ,
e.d.).

De dal"bossenbestaanuitkleinegeïsoleerde bossen (moerasbos,
populierenaanplant).Met dittopografisch onderscheidgaan
ookverschillen inmilieusamen.
3. Ontstaan
Sindshetbosnadelaatste ijstijdinonslandweertot
ontwikkelingkwam,heefthet inweliswaar zeerwisselende
matemaartochvrijwel continuonderdedirecte en/of
indirecte invloedvandemensgestaan.Indebronstijd zou
dit zelfsaltotlocaalvolledigverdwijnenhebbengeleid
(ontstaan eersteheidevelden).
Schriftelijkebronnengevenechterpasvanafdevroege
middeleeuwen duidelijker endirecterevidentievanhetgebruikvanhetbos.Daaruitblijkt datinZuid-Limburg reeds
zovroegopgrote schaalbostotlandbouwgronden ontgonnen
was, datmen indemiddeleeuwen hetgebruikvanderesterende
bossen streng enminutieus reglementeerde omtebehouden
wat ernogwas.Hoewel ditkennelijknietkonvoorkomendat
alsnogaanzienlijke oppervlaktenbosverlorengingen,komt
naarvorendatdethansresterendebossenvanafhetbegin
dermiddeleeuwen totcirca 1800 (deelsooknogtotlang
daarna)volgens eenvast,maarvanbostotbosverschillend
systeemwerdbeheerd.Datkwam erinhetkortopneer:het
bosmoestpermanent instandblijven,maarbinnen datgegeven
werdhetcontinutothetuitersteuitgebuit (beweidingmet
runderen envarkens,hakhoutproductie,geriefhoutproductie).
Hetbosbeeld dathieruitnaarvorenkomt,enook indiverse
bronnen ecplicietbeschrevenwordt,isdatvaneen zogenaamde
"Mittelwald",eenbosbestaanduithakhoutmetoverstaanders.
Uit degebruiksregels,de "bosrechten",komtverdernaar
voren datditbosbeeld inwendig zeergedifferentieerdmoet
zijngeweest.
NadeFranse tijd,waarin deze regelswerdenafgeschaft en
waaropvervangendematerialenhun intrede deden,daarnaast
ook somsdeeigendomsverhoudingen zichwijzigden e.d.,nam
dieintensievegebruiksdrukminofmeergeleidelijkaf.
Inde20eeeuwwerden deoudehakhoutbossen steedsmeeraan
hunlotovergelaten.
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Ook deden zichnieuweontwikkelingenvoorinhetbosbeheer
(omvormenhakhout tot spaartelgenbos,vlaktegewijzekap
enaanplant,introductie exotenwaaronder zowelloof-als
naaldbomen).Daarnaast deedhetnatuurtechnischbosbeheer
geleidelijk zijnintrede indeinmiddelsgevormdebosreservaten.Tenslottemanifesteerden zicheenreeksexterne ontwikkelingen dienegatief ophetbosinwerkten» recreatie,
intensiefgebruikvankunstmest,drijfmestenchemische
bestrijdingsmiddelen opdeaangrenzende landbouwgronden,
wegaanleg,wegverbetering,huizenbouw,etc.
Het ismoeilijk ommet zekerheid eenuitspraak tedoenover
denatuurwetenschappelijke betekenisvandebossenin
Zuid-Limburgtotaande19eeeuw.Waarschijnlijk zijnzij
vooral inbotanischopzichtnietoveralvanevengrote
betekenisgeweest.Daarnamoet dezeopveleofopdemeeste
plaatsen aanzienlijk zijntoegenomen.
Delaatste tientallen jarenvanaf 1900- 1945heeft zich
daarentegenweereentoenemende achteruitgang gemanifesteerd.
Alle thansbestaande Zuid-Limburgse bossenwijkenstructureelenbotanisch (hetlaatstevooral inkwantitatieve en
ruimtelijke zin)afvandeindeaanhefgeschetste bossen
innatuurlijke situaties.Depotentiesvoornatuurlijker
bostypen,welke deelsvangrotere biologisch-oecologische
betekenis zijndandehuidigebostypen (nietbijvoorbeeld
hetorchideënrijke eiken-haagbeukenbos),zijnindemeeste
gevallennogaanwezig.
4.

Botanische beschrijving

4.1

Vegetatie

4.1.1 Topografische indeling
Dealeerdergenoemdeplateau-,helling-endalbossen
behoren totveleverschillendebosgezelschappenmetverschillende soortsamenstelling.
Deze topografischebenadering omvatfeitelijk eencomplexe
benaderingwaarinondermeereenrol spelengeologische
(petrochemische)verschillen,verschillen inbodemafzettingenen in bodemvormendeprocessen.Bovendien zijnerbelangrijkehydrologische verschillen:invochtgehalte inde
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onverzandigde zone,grondwaterstand en grondwaterstroming
(brongebieden).
Debosgezelschappen vanZuid-Limburgzijndanookgerelateerdaaneenzeeruitgebreid Spektrumvanmilieutypen.
Vanoligotroof toteutroof,vankalkarm totkalkrijk en
vandroogtotnat.
4.1.2 Bodemkundigebenadering
Een zuiverbodemkundigebenaderingvandebostypenlevert
hetvolgendebeeld:
Grind-en zandgronden
eigenschappen:kalkloos,zuur,voedselarm en droogtegevoelig
bos

:eiken-berkenbos ensoortenarmbeuken-eikenbos.

Vuursteeneluvia
eigenschappen:kalkloos,zuur,voedselarm,matig totgoed
vochthoudend
bos

:wintereiken-berkenbosensoortenarmbeukeneikenbos.

Oudeverspoelde lössigeleemgronden
eigenschappen:kalkloos,zwakzuur,matigvoedselarm,matig
totgoedvochthoudend
bos

:beuken-eikenbos ensoortenarm eiken-haagbeukenbos.

Lössgronden
eigenschappen:kalkloosofkalkhoudend, zwak zuur,matig
voedselrijk,matigtotgoed vochthoudend
bos

:'matigsoortenrijk eiken-haagbeukenbos.

Kalkrijke lössgronden
eigenschappen:kalkrijk,neutraal,voedselrijk,goedvochthoudend
bos

:soortenrijk eiken-haagbeukenbos.

Jongecolluviale gronden
eigenschappen:kalkloosofkalkhoudend, zuurtotneutraal,
meestalbeteremineraalvoorzieningdanloss,
voedselrijk,goedvochthoudend
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bos

:essen-iepenbos,abelen-kurkiepenbos,elzenessenbos.

Kleefaarde
eigenschappen:kalkhoudend,alkalisch,voedselrijk
bos

:soortenrijk eiken-haagbeukenbos.

Kalkgronden enmergelgronden
eigenschappen:basisch,voedselrijk totvoedselarm,droogtegevoelig
bos

:orchideënrijke subassociatievanheteikenhaagbeukenbos.

4.I.3Hydrologische benadering
Behalve de samenstellingvandebodem speelt,zoalsreeds
gezegd,ook dewaterhuishouding eenbelangrijkerol.
Denatte envochtig«subassociaties vanhet eiken-haagbeukenboswordenbijvoorbeeld aangetroffenopplaatsenwaar
omlaagzakkende grondwaterdeoppervlaktekanbereiken,
bijvoorbeeld opoudecolluviale grondenonderaandehellingen.
Waarindedalendegrondwaterstand aanrelatiefgrote
wisselingenonderhevig isenhetmaaiveldkanbereiken,of
degrond zonuendanoverstroomdwordtmetbeekwater,worden
demeerdynamische associatiesvanhet elzen-vogelkersverbond (Alno-Padion)aangetroffen.Dekalkhoudendheidende
voedselrijkdomvanhet (grond)waterblijken daarbij
belangrijke factorentezijn.
Afhankelijk vandecombinatievangenoemdemilieufactoren
wordendanookverschillende associaties en subassociaties
aangetroffen.Genoemdworden slechtshetelzen-essenbos,
hetessen-iepenbos enhetabelen-kurkiepenbos.
Opplaatsenmet stagnerend, zuurenmatigvoedselrijk grondwater,dateengroot deelvanhet jaarbovenofdichtaan
deoppervlakte staat,wordthet elzenbroekbos aangetroffen.
Tenslottewordendaar,waarschoon,helderwateruitde
ondergrond opweltverschillende typenbronbossenaangetroffen;
metnamehetruigt-elzenbosenhetgoudveil-essenbos.De
laatstemetalsgrotebijzonderhedenvoorNederland twee
uiterst zeldzame zeggesoorten,dehangende zeggeenslanke
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4.1.4Vegetatietypen
Uiteindelijk bepalendebodemgesteldheid endewaterhuishoudingniet alleendebostypen.Juisthetsamenspelvan
topografie,expositie,hoogteligging,helling,erosie,
inspoeling, substraat,waterhuishoudingenouderdom,in
combinatiemethetgevoerdebeheer, bepaalthetuiteindelijk
voorkomendebostypeendefloristische rijkdom daarvan.
Infiguur1en2isschematischweergegevenwaarmenonder
welkeomstandighedendeverschillende bostypenkanverwachten.

W/t Cof/tcrtttm *» ****•

Ota* At/« 0Jmf

0»*oor
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Legenda Taijfiguur 1en2.
1. Arm eiken-haagbeukenbos (Querco-Carpinetumtypicum)
2. Rijk eiken-haagbeukenbos (idem)
3a.Beuken-eikenbos opdoorinspoelingverrijktebodem
(Fago-Quercatum)
3b.Beuken-eikenbos (idem)
4. Eiken-haagbeukenboaopnoordhelling,subassociatie van
lieve-vrouwebedstro (Q.-Oarpasperuletosum)
5. Eiken-haagbeukenbos opvochtige dynamischebodem,
subassociatievandaslook (Q.-Carpallictosum)
6. Essen-iepenbos (Fraxino-Ulmetum)
7. Elzen-essenbos(Circaeo-Alnetum)
8»- Ruigt-elzenbos(Macrophorbio-Alnetum
9. Eiken-haagbeukenbos op zuidhelling, orchideënrijke
subassociatie. (Q.-Carp.orchidetosum)
10.Eiken-berkenbos (Quereo-Betuleturn)

11. Elzenbroekbos ( C a r i c i elongatae-Alnetxun)
12.Goudveil-essenbos (Cariciremotae-Fraxinetum)
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Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum)
- Oecologie envoorkomen: inbeekdalenjopgrondenmet
stagnerend-grondwaterwaarbijveenvorming optreedt;zuur,
matigeutroof;inNederlandvooral inhetwestenvanhet
land,eldersvrijschaars;zeerschaars inZuid-Limburg;
- soorten:kenmerkend zijno.a. zwarte els,berk,wilg,
vuilboom; zwartebes,pluimstruisriet,elzenzegge,moeraszegge,oeverzegge,pluimzegge,bitterzoet,wolfspoot,gele
lis,moerasviooltje,moerasvaren,veenmossoorten.

RuigtElzenbos (Macrophorbio-Alnetum)
- Oecologie envoorkomen:inbeekdalen enonderaanhellingen;
bijkwel-engrondwaterdat somsstagneert;aanzettot
veenvorming;minder zuurdanelzenbroekbos;matigeutroof;
weinigdoorlucfttevenigekleiof zandgrond.
Meestal op zeerkleine schaalvoorkomend. InNederland
vrijalgemeen,inZuid-Limburg zeerschaars;
- soorten:kenmerkend zijno.a. els,wilg,berk,eik,gelderse
roos,éénstijligemeidoorn,hazelaar; speerdistel,moerasspirea,smele,gelelis,smeerwortel,rietgras,koninginnekruid,pluimstruisriet,bosandoorn.
Subassociatievanbittereveldkers (cardaminetosum amarae):
"elzenbronbos".
- Oecologie envoorkomen:deze subassociatie isgebondenaan
meerbasischeomstandigheden onderinvloedvankalkrijk
grondwater. InNederland enZuid-Limburg zeerschaars;
- soorten:behalve debovengenoemde ondermeerookbittere
veldkers,verspreidbladige goudveil,reuzenpaardestaart.
Goudveil-essenbos(Cariciremotae-Fraxinetum)
- Oecologie envoorkomen:langsbeekjes en (inen)omkwelgebiedenophellingen;opnatteverspoeldelössleemgronden
(colluvium);humusrijk, somszelfsvenig;neutraal ofkalkrijk stromendgrond-ofoppervlaktewater; zeersoortenrijk
type.Meestal ontgonnen (totnattegraslandenofaangelegde
populierenbossen),daardoorlandelijk zeerschaars;vrij
algemeen inZuid-Limburg;
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- soorten:typerend zijno.a. es,eik,els,"berk,kardinaalsmuts;bittereveldkers,ijle zegge,moeraszegge,moerasstreepzaad,paarbladige goudveil,verspreidbladige goudveil,bosereprijs,boswederik,heksenkruid,reuzenpaardestaart.
Elzen-essenbos (Circaeo-Alnetum)
- Oecologie envoorkomen:opcolluviuminbeekdalen;één
ofenkelekerenperjaaroverstromend ofbodem door
wisselende grondwaterstand zeervochtig;grond-ofbeekwatermeso-ofoligotroof,neutraal ofbasisch;vegetatie
zeerwelig;bijoverstromingmet eutroofof zuurwater
gaat deassociatie overinhetruigt-elzenbos.
Zeerschaars,elementenvoorkomend inpopulierenbos;
- soorten:kenmerkend o.a. es,eik,els,vogelkers,zoete
kers,kardinaalsmuts;bosveldkers,wijdaarzegge,bosandoorn,
moerasstreepzaad,smele,nagelkruid, zwarterapunzei,
smallebeekvaren,bosmuur,naaldvaren,vrouwtjesvaren.

Essen-iepenbos (Praxino-ülmetum)
- Oecologie envoorkomen:op stroomdalranden;colluviale
grondenonderaanhellingen;vrijwelnooit doordebeek
overspoeld,grondwaterdevegetatiewelbeïnvloedend,
dochniethoog (meerdan0,5 mbenedenmaaiveld);bodem
goedvochthoudend,auurtotneutraal;voedselrijk,meestal
beteremineralenvoorziening dandeloss. InNederland
zeerschaarsvoorkomend, inZuid-Limburgvrijschaars;
- soorten:kenmerkend zijno.a. es,iep,els,eik,vogelkers,
zoetekers,éénstijligemeidoorn,kardinaalsmuts,rode
kornoelje;bosaardbei,boskortsteel,klimop,look zonder
look,knikkendevogelmelk,boshyacinth, slangelook,bosereprijs.
Abelen-kurkiepenbos (Violoodoratae-TTlmetum)
- Oecologie envoorkomen:opongeveerdezelfdeplaatsenen
onderdezelfdeomstandigheden alshet essen-iepenbos.De
bodem isechterietsvoedselrijker,voornamelijk aande
•voetvan zuidhellingen;vooral aanwezig indebossenvande
oostelijkeMaashelling, inhetalgemeen eenschaarstype;

-soorten: o.a.vele soorten dieookvoorkomen inhet
essen-iepenbos;bovendienbloedzuring,reuzezwenkgras,
grotebrandnetel,kleefkruid,bereklauw,hondsdraf.
Eiken-haagbeukenbos (Querco-Carpinetum)
- Oecologie envoorkomen:opvoedselrijkeoudebodemsmet
profielontwikkeling; veelalophellingen;grondwaterde
vegetatienietbeïnvloedend (hieropbestaat éénuitzondering,namelijk desubassociatie vanmoerasspirea);
5subassociaties.InZuid-Limburgvrijalgemeen,vaak
gespaard dankzijproblemenbijdeontginning totbouw-en
grasland (hellingen!);verderinNederlandhoofdzakelijk
inhetRijkvanNijmegenendeAchterhoek;
- soorten: zieonderdesubassociaties.
Typische subassociatie (Q.-Carp. typicum)
- Oecologie envoorkomen:op drogeverspoelde lössleemgronden,
opdrogegeërodeerde lössleemgronden,waarbijdekalk soms
nietveronderhetsaaiveld zit,oploss;horizontaleof
zwakhellendebodems;normalebruinebovengrond;A-B-Cprofiel;voedselrijk tot zeervoedselrijk; zwak zuurtot
neutraal;matig totgoedvochthoudend.Doorontginning
vrijwelverdwenen;voorkomen:vrijalgemeen, maarrelatief
veelgestoord;
- soorten:o.a. eik,haagbeuk,beuk,es,kleinbladigelinde,
ruwe iep,meidoorn,kardinaalsmuts,klimop,taxus,zoete
kers,rodekornoelje,grootbloemmuur,bosgierstgras,knopig
helmkruid,boskiaverzuring,kamperfoelie,bosanemoon,maagdenpalm,vogelnestorchis,zwarterapunzel,eenbes,gevlekte
aronskelk,mannetjesvaren,daslook,nagelkruid.
- Opmerking:hoogteverschillen,kalkrijkdom, dieptevande
kalkbodem,verschillen indevochtigheid,verschillenin
vroegerbeheer,e.d. beïnvloedenvoorkomen enrelatief
aandeelvandesoorten indevegetatie sterk.
Orchideënrijke subassociatie (Q.-Carp.orchidetosum)
- Oecologie envoorkomen:opkrijtbodems,kalkrijke lossen
mergel;voedselrijk; droog;basisch;vaak steile tot zeer
steile zuidhellingenmetA-C-profiel; zeer soortenrijktype,
inhet algemeenmetbetrekking tot dekalkplanten.
Vrijschaars tot zeldzaam,voornamelijk inZuid-Limburg;
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- soorten:ziedetypische subassociatie;bovendienels,
hop,bitterzoet,liguster,vogelkers,bosrank,peperboompje,
sleedoorn,wegedoorn,berberis,overblijvend bingelkruid,
zwartegifbes,ruigviooltje,soldaatje,mannetjesorchis,
vingerzegge,ruighertshooi,perzikbladigklokje,bergnachtorchis,vliegenorchis.
- Opmerking:demeest droge,kalkminnendeen"warme"(thermofiele)variantkanalleenblijvenbestaanbijeenvoortdurendkapbeheer (hakhoutbeheer),extensieve begrazing
ofop zeersteilehellingenmet regelmatigeerosie.
Subassociatie vanlievevrouwebedstro (Q.-Carp.asperuletosum)
- Oecologie envoorkomen« opkalkrijke loss,opdikkeleemr;
lagenenigszinsonder invloedvankalksteenofkalkhoudend
grondwater,opvoedselrijkekleefaarde gronden;opkrijt
metverweringsleem; zwak zuurofalkalisch; goedvochthoudendt;voornamelijk opnoord-enoost-hellingen tussen
80-300mN.A.P.;zeersoortenrijk type.Vrijalgemeenin
Zuid-Limburg;
- soorten:ziede "typische"subassociatie,bovendien:
lievevrouwebedstro,heggewikke,heelkruid,eenbloemig
parelgras,bosrank e.d.
- Opmerking:meestalkomtdebeukweinig inditgezelschap
voor.Ditmoet echteralsanthropogeenwordenbeschouwd.
Subassociatie vandaslook (Q.-Carp.allietosum)
- Oecologie envoorkomen:ophoogliggend colluvium;relatiefveelbodemdynamiektengevolgevanrelatiefhoge
grondwaterstand ofkalkrijk stromendgrondwater ende
veelalhellende terreinsituatie;ookbijversterkte erosie
onderaanhellingen entengevolgevanbodemwoelendedieren
zoalsdasenmol;bodem los,humusrijkenkruimelig.
Vrijschaars (alleenplaatselijkbinnenheteiken-haagbeukenbosvoorkomend);
- soorten:zieonderde "typische subassociatie".Bovendien:
overblijvendbingelkruid, daslook,geleanemoon,voorjaarshelmbloèm,herfsttijloos,breedlongkruid,wildenarcis,
boswederik, e.d.
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Subassociatie vanmoerasspirea (Q.-Carp.filipenduletosum)
- Oecologie envoorkomen:opplaatsenmetwisselende grondwaterstand;"bodemkangeheel drassig zijn;gelijkendop
het elzen-essenbos, somsook daartoegerekend; schaars
enfragmentair;
- soorten:hoofdzakelijk soortenuit de "typische"subassociatie,bovendienvochtindicatoren:moerasspirea,
heermoes,els,hop,engelwortel,moerasstreepzaad,wijdaarzegge,muursla,zevenblad, speerdistel,bitterzoet,e.d.

Beuken-eikenbos (Fago-Quercetum)
- Oecologie envoorkomen:op dunnelössdekken,opuitgeloogde
lossenvüursteeneluvium,opoudegesoliflueerde droge
lössleemgronden,opverweringsleem metkrijt dieover
minstens 30-60cmkalkloos is;vaak sterk relatief (vroegere
krijtgronden);ookopverrijkte (ingespoelde)zand-en
grindgrondenophellingen;meestal opplateaus;grondwater
devegetatienietbeïnvloedend;vrijvoedselarm,zuur;
matigtotgoedvochthoudend.Vrijalgemeen inNederland
enZuid-Limburg;
- soorten:kenmerkend zijno.a,winter-enzomereik,beuk,
ratelpopulier, tammekastanje (uitheems),vuilboom,lijsterbes,kamperfoeli,brem,adelaarsvaren,wilde appel,gelderse
roos,hazelaar,hulst,haagbeuk; dalkruid,bosbes,bochtige
smele,lelietjevandalen,veelbloemige salomonszegel,
ruigeveldbies,bosveldbies,havikskruid.
Subassociatie vanwitteveldbies
- Oecologie envoorkomen:opplateaushogerdan150mN.A.P.;
verder,zieboven.Zeerschaars.
- Opmerking:het eiken-beukenboswordt ookwelwintereikenberkenbosgenoemdomdat debeukvaakontbreekt.Ditheeft
echtereenanthropogene oorzaak.
Biken-herkenbos (Querco-Betuletum)
- Oecologie envoorkomen:oparme,droge enzure zand-en
grindbodems,waarboven (topografisch)geenrijkerebodems
liggen;vrijalgemeen inNederland. Zeerachaars inZuidLimburg;
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- soorten:metnametenoemen zijnzomer-enwintereik,"berk,
vuilboom,beuk,lijsterbes,bochtige smele,blauwe-en
rodebosbes,brede stekelvaren,adelaarsvaren,kamperfoelie
enzeldzaamhaagbeuk,hazelaar endalkruid.

4.2

Flora
NadekenschetsvandeZuid-Limburgse bostypenwordthier
hetvoorkomenendeverspreidinggeschetstvandezeldzame,
zeerzeldzame enuiterst zeldzameplantensoorten (Uurhokfrequeitieklassen"anno 1975"respectievelijk 3,2en1)die
kenmerkend zijnvoordezebostypen.

Soortenvandevoedselrijkebossen
- Devochtige eiken-haagbeukenbos-subassociaties daslook(3)»
herfsttijloos (3)> wildenarcis (2),geleanemoon(3)>
(knol-enbolgeofytenvandedaslookrijke subassociatie
vanhet eiken-haagbeukenbos);lievevrouwebedstro (3)»
bosmuur (l),heelkruid (3)> eenbloemigparelgras(3)»
zwarterapunzel (3)> aardbeiganzerik (3)> bosvergeetmijnietje (3),naaldvaren(2).
Hierbijdienenook eenaantalvrijzeldzame (4)bosplanten
tewordengenoemd,die echterinZuid-Limburgrelatief
algemeenvoorkomen:geledovenetel (4)» gevlekte aronskelk
(4)> boszegge (4)> boskortsteel (4)» maagdenpalm(4),
muskuskruid (4)» grootspringzaad(4).
-De droge enkalkrijke eiken-haagbeukenbos-subassociaties
bergnachtorchis (2),mannetjesorchis (2),soldaatje(2),
bruine orchis (2),vliegenorchis (l),bleekbosvogeltje (l),
bruinrodewespenorchis (1),peperboompje (2),akelei(3)1
ruighertshooi (2),ruigklokje (3)» perzikbladigklokje(2),
gewone sleutelbloem (3)» rodekamperfoelie (3),gelemonnikskap (1),vingerzegge (2),bosboterbloem (2),kraagroos(3)»
Aschersonskropaar (2),mispel (3)> akkerroos (2),kraagroos (3)» (allehoofdzakelijk indewarmteminnendevariant
vandeorchideënrijke subassociatie);vogelnestje(1),
eenbes (3),mispel (3)> zwarte gifbes (2),overblijvend
bingelkruid (3)(hoofdzakelijkindevochtminnendevariant
vandeorchideënrijke subassociatiemaarookinandere
vochtigersubassociaties).

- Debronnetjesbosenbeekbegeleidendebosassociaties:
paarbladige goudveil (3)» verspreidbladig goudveil(3)>
bittereveldkers (4)> hangende zegge (l), slanke zegge (l),
boswederik (3)» moerasstreepzaad (3)> reuzenpaardestaart (3)
bosereprijs (3)» bosmuur (l), slanke sleutelbloem (3)»
longkruid (2),knikkendnagelkrudi(2).
Soortenvanderelatiefvoedselarme gronden
Plantendiegebonden zijnaanderelatief armebosgronden
zoalsde soortenvanheteiken-beukenboskomen eldersin
Nederlandmeestal inmeerofmindervergelijkbarematevoor,
omdat dezebostypenmeeralgemeenverspreid zijn.
Devolgende zeerbijzondere soortenkomen echtervoor:
kransblad salomonszegel (1),knollathyrus (2),zevenster(3)»
bosveldbies (3)» witteveldbies (3)» vroeghavikskruid (3)»
fraaihertshooi (3)» mispel(3).

5. Zoölogische aspecten (zieookhoofdstuk fauna)
IndeZuid-Limburgsebossenkomenvertegenwoordigers voor
vandemeeste systematische diergroepen:
vleermuizen

11

andere insect eneters

6

knaagdieren

8

carnivoren

7

evenhoevigen

1

+
vogels
+
weekdieren(m< Dllusca) +

5000

insecten

soorten

(incidenteelmeer)

40

59

Deze diergroepen zijn zorijkvertegenwoordigdwegensde
grotevariatieaanbostypen,destructurelevariatie (hakhout,
struweel,"Mittelwald",hoogopgaandbos,etc.)endegrote
lengte aanbosranden; inhetalgemeendegrote ruimtelijke
afwisseling.
5.1Lichtbos,bosranden,openplekken enaangrenzendcultutirland
Demeeste zoogdiersoorten zijnwatbetrefthunvoedsel in
belangrijkemate aangewezen oplichtbos,bosmetopenplekkenen/ofbosrandenmet aanliggend cultuurland.
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Voorbeelden: egel, spitsmuissoorten,eikelmuis,hazelmuis,
grotebosmuis,ondergrondsewoelmuis,ree,vos,das,boommarterenvleermuizen.Bovendien zoekenvele inZuid-Limburg
voorkomende roofvogels zoalshavik,sperwer,buizerd,bosuil,
ransuil,torenvalk enboomvalkhunvoedselvooreendeelin
degenoemde typenopenterrein.Devermelde zoogdierenen
vogels zijnvoorhunrust-,slaap-ennestplaatsen deels
aangewezenophoogopgaandebomen engesloten,dichtebossen.
Hetvoorkomen,deverspreiding endeoecologievanbosinsecten
isnauwelijksbekend.Hetbelangvan structuren enafwisseling
voordagvlindersblijkt duidelijkuithetfeit datvande
86nederlandse dagvlinders erca.30soorten zijndieaan
dereeksvanbosweide - zoom-openbos-rand-dicht loofbos
zijngebonden eninZuid-Limburgvoorkomen (ziehfdst.fauna).
Eenechtebosrandsoort diealleen inZuid-Limburgvoorkomt
isdeIepenpage.Eenkensoortvoorrandenaangroteloofbossen isdeweerschijnvlinder.
5.2Geslotenbos
Uitgestrekte bossenmetgeslotenkroonlaag zijnvergelijkenderwijswatarmeraan soorten.Eendergelijke vegetatie
biedtgeschiktenest-,rust-enslaapgelegenheid voorverschillende algenoemdegrotere soorten,metname (n.b.de
factorrust)aanhavik,boommarter.
Bodembewonende vogel-enknaagdiersoorten metnamevinden
relatiefweiniggeschiktebiotopen indergelijkbos.
5.3 "Mittelwald"
Het inZuid-LimburgrelatiefveelvoorkomendeMittelwald
heeft eengroteverticalevariatie.Deze isvangrootbelang
voordefauna."Mittelwald"met eengeringehorizontale
differentiatie ismindersoortenrijk danwanneerdieruimtelijkeafwisselinggroteris(groot-respectievelijk
kleinschalig beheer).

5.4Oude stervende endodebomen,doodhout
Eénvijfdevandeinbossenthuiszijnde diersoorten zijn
direct afhankelijk vandoodhout.Dit isalgemeenbekend
voorholtenbewonendevogels (spechten,mezen,boomkruiper,
boomklever,bosuil, enz.).

Ookvele soortenvleermuizen zijn 'szomersvoorschuilgelegenheid, dagslaapplaatsenofkraamkameraangewezenop
hollebomen (ofnestkasten),metname:laatvlieger,rosse
vleermuis,franjestaart,ingekorvenvleermuis,watervleermuis,meervleermuis,langoorvleermuis,dwergvleermuis,mopsvleermuis,gewonegrootoorvleermuis,baardvleermuis.
Bovendien zijnderossevleermuis endelaatvliegervoor
hunoverwintering ookvoornamelijk respectievelijk in"belangrijkematenogaangewezenophollebomen.
Doodhoutblijkt eenbelangrijke voedsel-en energiebron
te zijnvoorvele insectensoorten.
Ophunbeurtwordendezeweergegetendoorvogelsenvleermuizen.
Alleenalongeveer80soortenboktorrenblijkenvoorhun
bestaanafhankelijk te zijnvandoodhout.
6. Debetekenis
Bijnaalle inNederlandvoorkomende bosgezelschappen zijn
inZuid-Limburgaanwezig.Ditkanvooranderegebiedenvan
eenzelfdeomvangelders inhetlandnietopgemerktworden.
Metname dedalbossen zijnechterrelatief schaarsvertegenwoordigd.Debronbossenkomenvannatureopkleine schaal
voor.
Eenaantalbosgezelschappen zijnwathunvoorkomenin
Nederland betreft zelfsnegenoegbeperkt tothet loss-en
krijtdistrict.Dit isbijvoorbeeldhetgevalmet debronbossen eneiken-haagbeukenbossen opkrijt enlöss-r
Met ditalbehoort Zuid-Limburg totderijkst gescharkeerde
gebiedenvanonsland.
Het zalduidelijk zijndatdankzijdezeuitzonderlijke
situatie defloraenfaunazeerrijkvertegenwoordigd zijn.
Dankzijeengedifferentieerdbosbeheer zijndebossen soms
goedontwikkeld,maarsomsookalleenfragmentarisch.
Demeestebosorganismen dieinonslandvoorkomen (zowel
plantenalsdieren)zijninZuid-Limburg aanwezig.Nog steeds
isditgebied éénderrijkste engevariëerdste vanNederland.
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7. Bedreigingen
Hieroverkunnenwebetrekkelijk kort zijn.Omdatdemeeste
groteZuidlimburgsebosseneigendom zijnvannatuurbeschermingsinstantiesworden dezenauwelijksbedreigd doorontginningen,wegaanlegofmassa-recreatie.
Uitwendigebedreigingen zoalsontwatering,ofinspoeling «.n
inwaaienvanmeststoffen,vervuiling e.d.komentersprake
bijdebrongebieden enbosranden.
Dekleinereverspreid liggendebossen zijnveelkwetsbaarderenmoeilijkertebeheren.Tochverdienendeze,juist
omdat zeeengroteverscheidenheid aantypenvertegenwoordigenendoorhunbijzondere ruimtelijke situering(n.b.
fauna),aanzienlijke aandachtmetbetrekking tothetinwendigebeheer.Dit isuiteraard alleen teverwezenlijken
incombinatiemet eengerichtuitwendigbeheer (ziebosranden).
Beheersmaatregelen
Verschillende beheersmaatregelen hebben inhetalgemeen
eennegatief effectopdebiologisch-oecologische betekenis
vanbossen.Dezemaatregelenwordenhierkortgenoemd
(zieverderbeheerenfauna):
- grootschalig intensiebeheerinalgemene zin
-hetaanplantenvanexoteninalgemene zin
- hetaanplantenvaninheemse soortennaarmare ditgrootschaligerplaatsvindt (gelijkvormige,en-jarigeen
-soortigemonocultures)
-kaalkapnaarmate deschaalwaarop ditplaatsvindt toeneemt
- idem systematische dunningen (gelijkvormige,-jarigeen
-soortigeopstanden)
-het systematischoogstenvaneconomischkaprijphout
(waardooroudgeboomte,stervendebomen endood zwaar
houtniet voorkomen)
- hetomfytosanitaire c.q. boshygiënischeredenenverwijderenvankwijnend endoodgeboomte (idem)
- fijnmazige ontsluiting tenbehoevevanhetbeheeren/of
derecreatie (rustverstoring)
- plezierjacht (bijuitzonderingnoodzakelijk; rustverstoring)
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Vandelrecreatieheeft totnutoeindezuidlimburgse bossen
hoofdzakelijk plaatselijk schadeaangericht aandevegetatie.
Wat"betreftdefaunaishieroverweinighekend (metnamevan
dedas).Vooralvandehoommarterenookdedasisbekend
datdeze zeergevoelig zijnvoorverstoringen.Daarom is
grotevoorzichtigheid gewenstmetbetrekking totdeze soorten
(ziehoofdstuk fauna).

8. Beheer
-Uitwendigbeheer (ziebosranden).
- Inwendigbeheer.
Bijhetbosbeheerkanmenverschillende doelstellingen
nastreven,dieleidentotverschillende vegetatiestructuren,
bostypenenrijkdom aanfloraenfauna.Vangeval totgeval
isaandebewerkstelligde situatie eenverschillendebetekenis toetekennen.Uit dedoelstellingvanhetnatuurbehoudinNederland (inhetkort:het instandhoudenvan
eenzogrootmogelijke diversiteit vanhetnatuurlijkmilieu]
vloeitvoort,dathetwenselijk isaldezeverschillende
situatiesnatestreven danwel instand tehouden.De
schaal,deplaatsofwel deonderlinge oppervlakteverhouding
tussendeverschillende typen,kanwordenbepaald door
onderandere deverschillen inbiologisch-oecologische
betekenis (welke zelfdeelsschaalafhankelijkis:dehome
rangevaneenpaarbosmuizen isvanheelandere ordedan
dievaneenboommarterofhavikkenpaar;ook:delocale
betekeniskananders zijndanderegionale ofnationale
gekoppeldaandeinwendigevariatie indeverschillende
bostypen,e.d.)endaarnaast doordeaardvanderuimtelijke
situering (aardvandebosrandsituatie,uitwendigebeïnvloeding,faunistischerelatie tussenbosenomgeving).

8.1 Hakhoutbosen "Mittelwald"
Dezeuithet traditionele zeerintensievebeheerovergeleverdebos-vegetatietypen zijnvangrotenatuurwetenschappelijke
betekenis (daarnaast ook«Sultuurhistorischbelangwekkend).
Zebehorentotdehalfnatuurlijkevegetatietypen.
Afhankelijk vandeheersendemilieuomstandighedenzijnverschillendebosassociaties ontstaan.Metnamehetorchideënrijke eiken-haagbeukenbos is zelfsgrotendeels afhankelijk
vanditbeheer.
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Ook deanderebosassociaties ensubassociatieskunnenzich
bijeendergelijkkapbeheerontwikkelen.Hetblijkt echter
dat,bijeenregelmatigekap ondereenschermvanopgaande
(oude)bomen (Mittelwaldbeheer),deassociatiesbeterontwikkeld zijn,danbijeennormaalhakhoutbeheer.
HetMittelwaldbeheer ofhakhoutbeheerkangehandhaafdblijven
ofweerwordenopgevatwaarditomcultuurhistorischeof
natuurwetenschappelijke redenenduidelijke perspectieven
biedt.Doorhetplaatselijk latenliggenvanomgekaptebomen
endoorhetlaten staanvanspontaangestorvenbomen,wordt
decomponent "rottendhout"ennestgelegenheid voorhoutbewonende soortenvanhetbosecosysteem toegevoegd..
Aangeplante standplaatsvreemde soortenofexotenkunnenwordenuitgekapt enalofnietwordenverwijderd.Het zalnu
endannodig zijnspontaanopgeslagenbomenteverplegenen
opteleidentotschermboom.
8.2 Extensiefbegraaédebossen
Dit soortbossenkwam

ongeveer 200jaargeledennogveel

voor.Laterisechterhetgraasbeheerverlorengegaandoor
geleidelijke intensiveringgekoppeldaan segregatievanfuncties.Dedoorbegrazingbewerkstelligde bosgezelschappen
zijndaarmeeverdwenen.
Extensiefbegraasdebostypen,aldannietmetperiodieke
hakhoutcultuur,bezitten eenzeergedifferentieerdeencomplexevegetatiestructuur endaarmee eenenorme floristische
enfaunistische rijkdom.
8.3Plenterbosbeheer
Dezevanoorsprong Zwitsersebeheersmethode heeftnogweinig
navolginggevonden inNederland.Goedevoorbeeldenkunnen
danooknauwelijkswordengetoond. InDuitsland enBelgië
isechteralwelveel ervaringopgedaan.Hetblijktdatdeze
methodevanindividu-gewijzeuitkap despontaneopslagvan
jongebomen,struikenenkruideneenkansgeeft,speciaalop
goede (bos)gronden.Kaalkapnochaanplantkomtvoor.Debiologisch-eocologische betekenisvandit soortbostypenis
waarschijnlijk vergelijkbaarmet dievanhet "Mittelwald".
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Demethodelevert,evenalshetMittelwald hoogwaardig
zaag-enfineerhout.Hoewel eenproductie-functie -met
namevoordereservaten-geen (hoofd)doelkan zijn,kan
ditwel inbelangrijkematemede eenbasis verschaffen
aaneengerichtbeheer-op-langere -termijn.
Naderonderzoek zaldaartoeverricht dienenteworden.

8.4Productiebosbeheer
Dehoutproductieheefthierprioriteitbovendebiologischeocologischebetekenis.
Tenopzichtevan8.1.3 leidt dittoteenduidelijke afname
vandediversiteit enderijkdomvanfloraenfauna.Omdat
deproductiefunctie voorreservatenniet inhetgedingis,
envoordeoverige staatsbossen slechts eenvandetoegekende
functiesvormt,wordtverderafgezienvaneenbespreking.
8.5 (Vrijwel)"Nietsdoen"
Insommige situatieskanwordenvolstaanmet eenbeheervan
(vrijwel)"nietsdoen".Zolangnietalle leeftijdsklassen
vanbomen enalle terplekke bhuishorende soorten aanwezig
zijn,kanmenplaatselijkkleine openplekkenkappen.Op
dezeopengevallenplaatsenkanjongbosopslaan (vanbelang
voorleeftijdsopbouwvanhet bos). Doorhetniet afvoeren
vanomgekapte bomenwordt decomponent "doodhout"aanhet
bosecosysteem toegevoegd.Fytosanitaire maatregelen zijn
nietnodig.Eendergelijkbeheer kan,demenselijke invloed
toteenminimum terugdringend, eenminofmeernatuurlijke
bostypen doenontstaan:zogenaamde zelfregulerend bosonder
verschillende milieuomstandigheden.
Het ismoeilijk aantegeven,welke natuurwetenschappelijke
waarden zullenwordenbereikt.De structurelevariatie zal
sterkafhankelijk zijnvanhet substraat (bijwelke ouderdom
wordenbomenontworteld of sterven spontaanaf)envande
aanwezige grotegrazers.(Zieook8.2 als substituut).
Inverbandmet denogvrijgrote onzekerheid tenaanzienvan
deteverwachtenbostypenwordthierverdervanbespreking
afgezien.Dit isoverigenswel eenoverweging, zijhetinde
experimentele sfeer (onderzoek),om iniedergeval inelk
bostype tenminste enkele,geografischgespreide voorbeelden
van zonatuurlijkmogelijkbosvanvoldoende oppervlakte
totontwikkeling telatenkomen.(N.b.analogiemethetal
vanuitgewerkteDuitsevoorbeeldvan "Naturwaldzellen")
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Voordeeventuele daadwerkelijkeomvormingvangrotere
stukkentostotnatuurlijkbos,wordtverwezennaarhet
"Handboekvoornatuurbeheer" (R.I.N.,invoorbereiding).
Bijeenbosbeheergericht opbehoud ofeventueelvergroting
vandenatuurwetenschappelijke betekenis,zalgekozenmoeten
worden.
Deafwegingvanderelatievebetekenisvandeverschillende
bostypenwordt sterkbepaald doordeconcrete situatie
(abiotisch enbiotischmilieu,omvangvanhetbetreffende
boscomplex,relatiesmet deomgeving,situatie inomliggende
boscomplexen,e.d.)endehistorische ontwikkeling.Op
grondvandegrotecomplexiteit vandeproblemen enhet
feitdatdemeeste reservaten enboswachterijenreedsbeheersdoelstellingen,-richtlijnen of-plannenbezitten,waarin
deafwegingreedsheeftplaatsgevonden,wordthiervaneen
verderebesprekingvandezekeuzesafgezien.
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II« Huidige situatie
Algemeen
Bossenkunnennietloswordengezienvandehenomringende
omgeving.Op ditonderwerpwordt ingegaan inhethoofdstuk
Bosranden.
Insommigegevallenlaatdeinvloedvanhet aangrenzend (cultuur-)landzichechternietalleen inofviade"bosranden
gelden.Dit isbijvoorbeeldhetgevalwaardoordelandbouw
verrijkteneerslag (water)indebodemwegzakt enlager,
inhelling-ofdalbossen,terplekkevanbijvoorbeeld een
slecht-doorlatende laag,aanleidinggeeft totdeontwikkeling
vanruigt-bosvegetaties (storingsindicatoren, zoalsbrandnetel,kleefkruid,hondsdraf,rode aalbes). Indergelijke
gevallen isdeaanwezigheid vanextensieve landbouw (in
plaatsvanintensieve)indeomgevingeenvereisteom storing
inhetboswegtenemen.
Eenandergevalvanmogelijke ernstige storingvindtplaats
alstengevolgevanwaterwinningbronnenofdrassigeplaatsen
opdrogen.Devochtigevegetatietypenmoeten danplaatsmaken
voordroger,gestoorde enveelminder zeldzamevegetatietypen.

Waarderingsklasse 1(++)
Voorkomen:Velebosreservaten,buiten dereservaten relatief
zeldzaam.
Voorbeelden: delenvanhetSavelsbos,Vrouwenbos,Bunderbos,
Bovenstebos,Schaalsberg.
Vegetatie
Soortenvanmoerasbossen enbronnen inbron-enkwelgebieden;
soortenuit zomen,struwelen enbossenvanvoedselrijkebodem
opcolluviaonderaan dehelling; soortenuit zomen,struwelen
enbossenvankalkrijkebodemmeestopplateauranden.Populier,
acacia enesdoorn zijn somsaangeplant (volgensvoorgaande
vegetatiebeschrijving enhoofdstuk Bosranden).
Fauna
Das,eikel-enhazelmuis,boommarter,diverse vleermuizen
('s zomers),vogelsoorten etc.(volgensvoorgaande enhoofdstuk fauna).
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Huidiginwendig"beheer
Regelmatigeuitkapvan jonge enoudebomen (hakhoutbeheer,
Mittelwaldbeheerofplenterbeheer);somskapvanpopulier
enAmerikaanse eik; somsenplaatselijk opnieuw inplanten
vanterplaatse thuishorende soorten (beplantingopplantensociologische basis); soms "nietsdoen".
Plaatselijkevuilstort.
Huidiguitwendigbeheer
Ziebosranden (n.b.paragraaf 7> recreatie).
Potenties
Zie1.8,Beheer.
Gewenst beheer
Voortzettenvanhethuidige inwendigebeheer,hakhoutbeheer,
Mittelwaldbeheer ofplenterwaldbeheer.Ook ishetmogelijk
indezeuitgangssituatie "nietsdoen"ofhetbeheerte
richtenop zelfregulerend bos.Zieparagraafbeheer.
Vuilstortenopruimen.
Aangeplante ofstandplaatsvreemde soortenkappenofomtrekkenenvervolgens individueel eniglatenliggen ingevalvan
(vrijwel)niets doen;kappen enverwijderen ingevalvan
Mittelwald-ofplenterbeheer.Opkleine schaalwerkenin
verbandmethandhavenbosmilieu.

Vaarderingsklasse2(+)
Voorkomen:
vrijalgemeen.

Vegetatie
Soortenvanmoerasbossen enbronnenbijbron-enkwelgebieden;
soortenuit zomen,struwelenenbossenvanvoedselrijkebodem
opcolluviaonderaan dehelling; soortenuit zomen,struwelen
enbossenvankalkrijkebodem opdehellingen;soortenuit
zomen, struwelenenbossenvanvoedselarmebodemmeestopde
plateauranden.(Zie vegetatiebeschrijving)
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Deboomlaagisdoorgaansvooreenbelangrijkdeelaangeplant.
Standplaatsvreemde en/ofuitheemse soorten en/ofoultuurvariëteiten zoalspopulier,acacia,esdoorn,Amerikaanse eik,
fijnsparenlarikskomen regelmatig aangeplantvoor.Vegetatie
inhetalgemeenminofmeergedegenereerd tengevolgevan
intensiefbosbeheer en/of recreatie en/ofvervuiling. Inde
ondergroeikomenenkele ruderale soortenregelmatigvoor.
Verruiging isopgetreden.

Fauna
Volgensklasse I,doorgaans echterminder "volledig"; soms
zijnzeldzame soortenaanwezig.
Huidiginwendigbeheer
Regelmatige (kaal-)kap;plaatselijk regelmatigeuitkapvan
kaprijpebomen.Ineenenkelgevalwordtbosopgeruimd door
heteerst tebeweiden envervolgens tekappen.
Potenties
Zieparagraaf 8,beheer.Bijcontinueringvanhethuidig
beheer:verruiging zalvoortgaan doordeinvloed (eutrofiëring)vanaangeplante enstandplaatsvreemde boomsoorten
op destrooisellaag.Daarwaarovermatigebeweidingplaats
vindt,wordt eerstdeondergroei enlaterookhethoutgewas
aangetast.
Gewenstbeheer
Beweiding,omvangrijke inplant enkaalkapnalaten;overbetreding (recreatie,rustverstoring)tegengaan.Aangeplante
of standplaatsvreemde boomsoortenbehandelen alsmetbetrekkingtotklasse 3isaangegeven.
Vaarderingsklasse3 (o)
Voorkomen
Vrijalgemeen.
Voorbeeld
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Vegetatie
Bossenmet enkele soortenvanmoerasbossen enbronnen;met
soortenuit zomen,struwelen enbossenvanvoedselrijke
bodem opcolluviaonderaandehellingen;met soortenuit
zomen, struwelen enbossenvankalkrijkebodem ophellingen,
soortenuit zomen,struwelenenbossenvanvoedselarmebodem,
meestopplateauranden.Voortsveelpopulierenplantages,ook
naaldhoutakkersmetfijnsparoflariks enjonge,gemengde
aanplant.Ondergroeigeen,ruigofruderaal tengevolgevan
intensiefbeheer,eutrofiëring door standplaatsvreemde
boomsoorten,recreatieetc.
Fauna
Verarmd; zeldzame soortenkomenniet ofzeldenvoor.
HuidigInwendigbeheer
a.bossenmetgemengde loofhoutopstand: overmatige recreatie
(overbetreden encrossen); rustplaatsvoorvee(overbemesten,overbetreden);vuilstort,e.d.
b. intensieve,uniformeproductiebossenvanpopulier,fijnsparenlariks:dunningenkapvankaprijpebomen;kaalkap.
Potenties
Zieparagraaf 8,beheer.Perspectievenvanhethuidige
beheer:
a.bossenmetgemengdeloofhoutopstand: voortgaandeachteruitgangvanondergroei doorovermatige recreatie,door
gebruik alsrustplaatsvoorveee.d.; eventueel schade
»anhoutgewas.
b.productiebossenvanpopulier,fijnsparenlariks:
handhavinghuidigesituatie.
c.inbeidegevallen zullendoorbeïnvloedingvanhetmilieu
(bodem-enhumusvorming,eutrofiëring)depotentiesvoor
bostypenvangroterebetekenis steedsminderofmoeizamer
haalbaarworden.
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Gewenst"beheerterhandhavinghuidige situatie
a.bossenmetgemengde loofhoutopstand: terugdringenovermatige recreatie.Veeuit 'tbosweren.Aangeplante en
standplaatsvreemdeboomsoortenbehandelen alsinklanse
3 isaangegeven.
b.productiebossenvanpopulier,fijnsparenlariks:aangeplantebomen indeloopvanminimaalvijftig jaarverwijderen doorplaatselijk kleinschaliguit tekappen
(beslistgeenkaalkap)endoorbosopslag eennatuurlijke
begroeiinglatenontstaan.
(Bronnen:VanderHoeven&VanderPas,1968;Diemont,Van
Dijk&VanWijngaarden, 1975;VandeBroek&Diemont,1966;
Londo,1977;Oosterveld, 1977;DoingKraft,1955;VanHerwerden, 1975;Westhoff&DenHeld, 1975;Westhoff et al.,
1973).
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C. BOSRANDEN
I. Algemenebeschrijving
Algemeen
Deovergangszonetussenbosenterreinmeteenveellagerebegroeiing
(grasland,heidee.d.)wordtgekenmerktdooreenaantalspecifiekekwaliteiten.Dezevloeienvoortuitdeaanwezigheidvaneenbepaalde
constellatievanmilieufactorenenMaarmeesamenhangenderuimtelijke
relatiesbijdegratievanhetcontacttussenbosen"niet-bos".
Deafzonderlijkeabiotischemilieufactorenindeovergangszonezijn
inwisselendemateminofmeerintermediairtussendeomstandigheden
inhetbosenhetaangrenzendeterrein.Ditabiotischegradiëntmilieuals
totaalheeftdaardooreengeheeleigenkarakter.
Hetbiotischemilieuvertoontdienovereenkomstigookeeneigenkarakter.
Ditwordtnogversterktdoordebiotischerelatiesmetdeomgeving.
Dierelatieszijndeelseenzijdigenmeteenduidelijkgradiëntkarakter,
deelswederkerig.
Heteersteheeftvooralbetrekkingophetfeitdatveelaldebegrazing,
diedelagerebegroeiing instandhoudt,uitlooptindebosrand.Ditgeeft
aanleiding tothetontstaanvanbijzonderebotanischeontwikkelingen
indeovergangszone.Hettweedebetrefteengedifferentieerdgebruikvan
verschillende,ruimtelijkesamenhangendebiotooptypen.Hetgaathierbij
omdecombinatievanvoortplantings-en/ofrustbiotoopindevormvan
debosrand,metfourageergebiedjindevormvanhetaangrenzendeopen
terreinvoorbijvoorbeeld zangvogels,das,kleineroofdieren,knaagdieren
eninsecteneters.
Alsovergangszoneisderuimtelijke structuurlintvormig.Voorsommige
groepenvanorganismen(insectenbijvoorbeeld)isookditeenwezenlijke
milieufactor.

Desamenhangtussendedagvlinderfauna endebegroeiinginbos
endaarmeegeassocieerde terreintypenisineenbijgaande figuur
gschetst.
Indepraktijkwordtditalgemenenatuurlijkebeeld gemodificeerd
doordeinrichtingenhetbeheervanhethewustegebied.Naarmate
deovergangszone smalleris,hetbeheereenbegrazingsgradiënt
meer frustreert enhetmilieudynamischer eninstabieler is,komt
dieeigenkarakteristiek minder totuitdrukking.Optimaal ontwikkelde overgangssituaties komeninonslandeigenlijknietmeer
voor.Redelijkgoed ontwikkeldwordenzijwel,zijhet zeldzaam
(innatuurreservaten vooral),aangetroffen.
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Indemeeste situaties isgeen sprakevaneenwerkelijkeovergangszonemaar letterlijkvaneen lijnvormige bosrand,waarbij dannog
additioneel veelal sprake isvannegatievebemestings-enbespuitingsinvloedene.d. vanuitdeomgeving.

Metbehulp vandevegetatiestructuur kandebesproken overgangszone
onderscheidenworden inmantel enzoom,bestaand uit lagebomenen
struiken respectievelijk hoogopschietende kruiden.Alser al sprake
isvaneenovergangszone, is indehuidige situatie doorgaans alleen
sprakevandeaanwezigheid vaneenzoom.
Vannature isderuimtelijke opeenvolging:bos -mantel -zoom-lage,
begraasdevegetatie.Hetblijktechter,datheggenenhoutwallenals
lintvormige struwelen inverregaandemate debiologische karakteristieken
vanbosmantelsvertonen.Alsgevolgvanhun specifieke ligging in
cultuurland staan zijechter intensiefblootaannegatieve menselijke
beïnvloeding (inclusiefovermatige veevraat),begeleidende zomenworden
danook slechtsuiterst zeldenaangetroffen.
Ietsdergelijke geldtookvoordehoutigebegroeiing van lintvormige
graften,weghennenen langshollewegen; inzekere zinookvoor struwelen
vanwisselende vorm inhetalgemeen.

Ontstaan
Ondernatuurlijke omstandigheden ishetvoorkomenvanbosrandenafhankelijkvanhetvoorkomenvangroteherbivore zoogdieren gebondenaanopen
terrein. Inonsdeelvandewereld zijnbosranden inprincipe anthropogeen,het zijnerdebegrenzingenvande landbouwkundige ontginningen
endaarmee degrenzen tussenverschillende vormenvanbodemgebruik
(bosbouw-landbouw). Inrecente tijd zijnookveelvuldig bosrandenontstaan
alsgevolgvananderebestemmingenvaneendeelvanhet landelijke gebied
(b.v.wegaanleg).

Floraenvegetatie
De inZuid-Limburgvoorkomende struwelen zijn inhoofdzaak beperkt
totbosranden,graften,hagenenhollewegen.Metuitzondering vanhet
Schietwilgenbos (Salicetum albo-fragilis),dat zeer incidenteelenvrijwel
altijd inkleineoppervlaktenuitsluitend indevochtige delenvande
beekdalenvoorkomt,behoren zijvegetatiekundig totde Sleedoorn-orde
(Prunetalia spinosae).Destruwelenvandezeorde,dusookdebosranden,
zijnervertegenwoordigdmetvier associaties (vgl.o.a.Westhoff&DenHeld
1969).
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Haagbeuk-sleedoornstruweel (Carpino-Prunetum spinosae).
Dit zijnmantelgezelschappen van demindervoedselrijke bossenvanhet
Eiken-haagbeukenbos.Zij zijninons land derhalve tamelijk zeldzaam
(Zuidelijk Limburg,plaatselijk inhetuiterste oostenvanNederland).
Kenmerkende soorten zijnnaastdievoordeorde,o.a.diversebraamsoorten (subgenusRubus)»kruisbladwalstro,zoetekers (kriek),haagbeuk,
kleinbladige linde,wilde appel,mispel,hulst.
Vlier-sleedoornstruweel (Sambuco-Prunetum spinosae).
Mantelgezelschappen vanbossenbehorend tothetElzen-vogelkers-verbond
opmatig voedselrijke,nitraathoudendebodems.Zijworden inons land
voornamelijk aangetroffen inzuidelijkLimburg en inhetgroterivierengebied.Tenopzichte vandevoorgaande associatie onderscheidt deze
zichdoorhetvoorkomen vaneenandere braamsoort (R.lindleyanus),
vogelkers,haagwinde,heksenmeIk,Pyrenéseooievaarsbek.

Degenoemde tweebehoren tothetSleedoorn-bramen-verbond (Rubion
subatlanticum)van deorde,debeidevolgende tothet Berberis-verbond
(Berberidion),enwelhetonderverbond daarvanmethaagbeuk enberberis
(Carpino-Berberidion).Zijwordenbeide gekenmerkt door soorten zoals
egelantier,kleinbloemige roos,bottelroos,viltroos,liguster,heggerank,
zuurbes,rodekamperfoelie,hazelaar e.d.

Bosrankstruweel (Ulmo-Clematidetum)
Hoogopgaande,soortenrijke struwelenopkalk- ennitraatrijke gronden.
Zijkomen inons land alleenvoor inZuid-Limburg en inhetoostenvan
hetFluviatielDistrict (totaleareaal:Zuid-Nederland totNoord-Frankrijk),
alsmantels langsAbelen-kurpieken-,enEssen-iepenbos.
Tenopzichte vande laatste associatie onderscheidt deze zichdoorhet
voorkomenvanbosrank,eenbastaard vangladde iep (Ulmus carpinifolia
x plotii),avondkoekoeksbloem, kruldistel,hop,knautia e.a.

Kornoeljestruweel (Orchio-Cometum)
Zeer soortenrijke hoge struwelenmetgrote rijkdomaan levensvormen.
Mantelgezelschap vanhetorchideeënrijke Eiken-haagbeukenbos (StellarioCarpinetum orchietosum).Komtalleenvoor inZuid-Limburg,opkalkver-
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weringsgronden,vaakookop steile geërodeerde krijthellingen.
Hetaantalkenmerkende soorten isgroot.Naast eenaanzienlijkaantal,
meest zeldzame tot zeer zeldzameorchideeën (poppenorchis,bruinrode
wespenorchis,mannetjesorchis,bruineorchis,soldaatje,vliegenorchis),
betreftheteengroep soortenmet eveneens eengroot aantal zeldzaamheden (zoalspeperboompje,engbloem,envele andere;vgl.Westhoff&Den
Held 1969).
Denatuurlijke (kruiden-)zomenvandegenoemdemantels en struwelen
behoren totdeassociatie vanbochtige klaver enagrimonie (Trifolio
medii-Agrimonietum,samenmethet Inulo-Polygonatetumodorati deenige
vertegenwoordigers vanresp.deMarjolein-klasse,-orde en -verbond).
InZuid-Limburg isdezeeenheid vertegenwoordigd met de subassociatie
vanberg- enruighertshooi (hypericetosum),welke elders inons land
alleen,endanminder goedontwikkeld, inhet Subcentreuroop District
wordt aangetroffen.Voorde florifetischekarakteristiek vandezelichtminnende, relatief thermofiele,hoog opgaande kruidenvegetaties opmatig
droge,voedselrijke bodems instabiele grensmilieuswordtverwezennaar
Westhoff&DenHeld (1969); daaruitblijkt datditgezelschap talrijke
minder algemene tot zeldzame en zeer zeldzame soortenherbergt.
Indevormvanhalfnatuurlijke, secundaire gezelschappenwordt dit
vegetatietype ookaangetroffen langswegbermen (metnamevanholle
wegen),graftenen sporadisch langsakkers.
Bij storing (mestinvloedene.d.)wordthetvervangen door soortenarme
vegetaties voornamelijk gedomineerd doorbrandnetel.
Ten slottekunnen inlichtgestoorde bosranden envergelijkbare situaties
zgn."sluiergezelschappen"voorkomenvan (minofmeernitrofiele) lianen
enklimplanten (bosrankb.v.)diedemantel en zoomminófmeeroverdekken.

Fauna
De faunavandebosranden isrijk,vooralwaar sprake isvaneenduidelijkeontwikkeling vaneenmantel of zoom.Wat de zoogdierenbetreft gaat
hetom spitsmuizenenegel,vleermuizen (fourageerbiotoop voorverschillende soorten),das,steenmartere.d.Watdevogelsbetreft gaathet
vooralomeengrote individuen-en soortenrijkdom aankleine zangvogels
(zaad*en insecteneters),herpetologisch omverschillende soorten
reptielen (ziehoofdstuk fauna).Bovendien zijnbosranden opmerkelijk
rijkaanongewervelde dieren,onder andere slakken,insecten.
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Betekenis
Uithetvoorgaande blijkt,dataande inZuid-Limburg voorkomende
bosranden,vooral daarwaar sprake isvangoedontwikkelde mantels
enzomen,grotebetekenismoetworden toegekend.

Bedreigingen
Mogelijke bedreigingenkunnenvan tweeërlei aard zijn.Zijkunnen
directbetrekking hebbenop debosrand,en zijkunnenbetrekking
hebbenop deomgeving die ineenbepaalde oecologische relatie tot
debosrand staaten zo indirectvan invloed zijnop debosrandsituatie.
a.Directebedreigingen
VeleZuid-Limburgse bossen,metname dehellingbossen,hebbeneenlanggerektevormen zijn,vooralopplaatsenwaar ze slechts eengeringe
breedte hebbenuiterstkwetsbaar voor invloedenvanbuitenaf.Daarbij
isdegrens tussenbosenaangrenzend terrein (doorgaans cultuurland)
vaak een scherpe grens,eenplotselinge overgang vangrasland,akker
ofboomgaard naarhetaangrenzende bos,waarbijmantels en zomen
ontbreken.
Deverstoringen dieoptreden zijnvoornamelijk1hetgevolgvande landbouwactiviteiten indeaangrenzende gebiedenaanderandenvandebossen.
Daarnaast treedt lokaalook storing op diewordtveroorzaakt doordete
sterke recreatiedruk,vuilstort e.d.
Directe schadedoor de landbouwwerkzaamheden treedtop tengevolge van
inwaaienenafspoelenvanmest,instuivenvan insecticiden enherbiciden,
vuilstorten,aantastingenvandebosranden doormiddelvankappen,
rooienen snoeienvanhoutgewas,ploegen,begrazen(veevraat),envanhet
aanbrengenvanomheiningen aanderandbomen.
Vooral langsdehogere randen isde invloed vandeverschillende landbouwactiviteiten duidelijk aantoonbaar indevormvan storingsindicatoren,
zoalsbijvoorbeeld grotebrandnetel,kleefkruid,zevenblad,vlier,hondsdraf
enop dewatvoedselarmeregrondenhoofdzakelijk bramensoorten.
De storingszones langsdebovenrandenvandehellingenvariëren inbreedte
tussende10en30meter (b.v. inihet Sàvelsbos), insommigegevallen
zelfs 60meterofmeer.
Deze invloeden zijnminofmeer afhankelijkvandevormvan agrarisch
gebruikvandeaanliggende percelen,dathierbestaatuitwei-en/of
hooilandcultuur,akkerbouw en fruitteelt.Welkaneenbepaaldemate van
differentiatie indebeïnvloedingwordengeconstateerd die samenhangtmet
enkelehierna tebesprekenfactoren.
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Storingsgevoeligheid
Het isduidelijk datde storingsgevoeligheid vandearmere
gronden inhet algemeengroterisdandievanbodemsdie
vannaturealeenbepaalde voedselrijkdombezitten.In
ditopzicht zijndehooggelegenvuursteenluvium- engrindbodems,methunbetrekkelijk voedselarme bostypenbijzonderkwetsbaar.
Ditklemt destemeeromdat de storende invloedenviaverrijkingenvervuiling doorlandbouwactiviteiten (afgezien
uiteraard vanvuilstorten e.d.)vaakniet direct aantoonbaar
zijnindevormvanstoringsindicatoren zoals diehierboven
werdengenoemd.
Mogelijk ishetwatrijkelijkeroptredenvanbijvoorbeeld
degeledovenetelhiereenvandeeerste symptomenvanverandering.
Insommige gevallen,bijvoorbeeld daarwaarhetdoorde
landbouwverrijkte oppervlaktewaterindebodemwegzakt
enlagerop dehellingen op eenslecht doorlatende laagstagneertofhogerkomt testaan zijnbrandnetels,kleefkruid en
ook derodeaalbeswelaanwezigals storingsindicatoren op
vrijgrote afstandvanderand inhetbos.

Topografie enstoring
Hetligtvoordehand datdetopografie vanhetterreinin
hogematemedebepalend isvoordeintensiteit vanhetveroorzaakte effect.Demeestkwetsbare situatie isdiewaarbij
deaangrenzende landbouwgronden (sterk)hellen inderichting
vanhetbos.(Situatie a.opfig.1)
Inzulkegevallen isdeinvloed duidelijk sterkerenuitgebreiderdandaarwaargeenterreinhelling aanwezig is.Niet
alleenbijinwaaiengaanmest enbespuitingsnevels dieperhet
bosin,maarookkanbijhevige regenbuien'netverrijktemateriaalvanderandennaarbenedenspoelen.
Waterhuishouding endeopbouwvandeondergrondkunnenhierbij
innegatieve zinalsook inpositieve zinwerken.
Insommigegevallenbijvoorbeeld,wordenaandedirect aanhet
landbouwperceel grenzende delenvanhetreservaat geenstoringsindicatoren aangetroffen,terwijl enkele tientallenmeters
verderop inhetbos soortenalsbrandnetel,kleefkruid enbramen
wezenopstoring.
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Vermoedelijk isverrijktwaterhierviaeen slecht doorlatende
laaginde"bodemop dieplaatsenweeraanofnabijdeoppervlaktegekomen.
Indesituatie zoalsbijb.opfig. 1,waarhet aangrenzende
landbouwgebied lagerligt danhetbosisdebeinvloeding door
mest enbespuitingen doorgaansmindergroot.
Daarbijkomt datinveelgevallen delagergelegenbossenal
vannature eenmeervoedselrijk envannature instabieler
karakterhebben (colluvium)envaak ookvochtiger zijn.Zodoende zijndeverstoringen hierveelalvanminderernstige aard
danindehogergelegenbossen.
Indeze,tothetAlno-Padion (Elzen-Vogelkersverbond)behorende
loofbossenkomenbrandnetel,kleefkruid,vlierenzevenblad
derhalveook "vannature"voor.Zebehorenmet o.m.robbertskruid, dagkoekoeksbloem, speenkruid,bloedzuring,bosandoorn
endergelijke planten totdekarakteristieke soortencombinatie
vandezebostypen.
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Bosrandstruktuurenstoring
Insommigegevallen speelthetmicroreliëflangsdebosrand
eenrol"bijdematevan"beïnvloedingdoor landbouwkundige
aaatregelen.
Inpositieve zinisdathetgeval daarwaareendiepergelegenwegofeengreppel evenwijdiglangs debosrand aanwezig
is. (Ziefig. 2)
Dezelaagtenvormenalshetware eenbarrièretegen inspoeling
vandoorlandbouwverrijkt oppervlaktewater,zodatbijregenbuien ditwater deelsniethetbosinstroomt.
Inomgekeerde zinzijnsituaties zoalsbija.infig.1,waarbij
hetcultuurland directgrenst aaneensteilnaarbenedenhellend
bosuiteraard zeerongunstig.
Meidoornhagen enandere dichte struwelenlangseenbosrand
geven inveelgevallen eenredelijk goedebescherming tegen
inwaaiendemeat (gierenkunstmest)enbespuitingenvande
aangrenzendeboomgaarden.
Zijvrijwarenhetachterliggende bos inbeperkte zintegen
negatieve invloeden,dochkunnen daardoor zelfnauwelijks
alsmantelvan enigebetekenis zijn.
b. Indirecte storingen
Indirecte storingenhebbenbetrekkingopheteffectvanbovengenoemdenegatieve invloedenviadevegetatie indebosranden
opdehogere enlagerefauna indiebosranden enerzijds,anderzijdsophet effectop diefaunaviaderuimtelijke relaties
diedezeheeftmet deomgeving (bijvoorbeeldnegatievebeïnvloedingfoerageergebied dassen,zangvogels,roofvogels e.d.).
Inbeidegevallenkunnendeze storingen zeerverstrekkende
konsekwentieshebben (vergel.paragraafAlgemeen,deparagraaf
Fauna,plushet apartehoofdstukFauna;n.b. invloedenvan
bespuitingmet chemischebestrijdingsmiddelenvanlandbouwgrond
enbosranden enhetgebruikvanmeststoffenmetnamemetbetrekkingtotdebosrandvegetatie).

c.Bufferzones
De storingen diemetname doordelandbouwactiviteiten vande
aangrenzendepercelenwordenveroorzaakt,zijnindemeeste
gevallenbijzonderingrijpend.
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HetuitwendigbeheervandebooseninMergelland zalerop
zijngericht de schadelijkeneveneffectenvandelandbouw
waarmogelijkgeheelteondervangen,dochwaarditonmogelijk is,zoveelmogelijk tegentegaan.
Hiertoe zijnbufferzonesnoodzakelijk.
Bufferzones rondomnatuurgebiedenhebbeneenbeschermendefunctie.
Zedienendeschadelijke effectenvandeactiviteiten dieinde
aanhetreservaat grenzende terreinenplaatsvinden,zoveel
mogelijk tegentegaanen,waarmogelijk zelfsgeheel opte
heffen.
Overdevoorbufferzonesnoodzakelijke breedte inhet algemeen
isweinigbekend.Hierbijspelen,zoalshierbovenreedswerd
opgemerkt,eengroot aantalfactoreneenrol.
Dezehebbenbetrekkingop detopografievanhet terrein inen
rondhet reservaat,debodengesteldheid, dewaterhuishouding
maarookopdematevangevoeligheidvoorverstoringvande
inhetreservaat aanwezige floraenfauna.Bovendien spelen
aardenintensiviteit vandeverstoring eenbelangrijkerol.

Debufferendewerkingvaneenrandstrookkaninprincipeop
tweemanierenwerken.
1.Isolatie doorafstand
Indientussenhetbosreservaat enhetgebiedwaarin intensieve
landbouwwordtbedreven eenbrede zonewordt aangewezen,waarin
dielandbouwactiviteiten inderichtingvanhetreservaat in
intensiteit afnemenkaneenredelijkebeschermingvanhetreservaatwordengegarandeerd.Debreedtevaneendergelijkebeschermende zonehangtweerafvandematevanbeïnvloeding,detopografie endehydrologie vanhetbetreffende gebied endemate
vangevoeligheidvanverstoringenvanfloraenfauna.
Ookhiergeldtweerdat insituatiesalsbija.infiguur1
bredere zonesnoodzakelijk zijndanbijb.
Daarwaarlandbouwgronden grenzenaanbossenopvoedselarmebodems
zulleneveneensbrederebufferzonesnoodzakelijk zijn.Indeze
situatie ishetmogelijkbijjuistbeheereenbotanisch enfaunistischrijkeengevarieerdebosrandsituatie (mantel enzoom)te
bewerkstelligen.
2.Isolatie doorafsluiting
Eenanderevormvanisolatiekanwordengerealiseerdindienmen
doormiddelvanafschermendebeplantingen aldanniet gecombineerd
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met afrastering tracht"bepaaldeschadelijke effectenvan
landbouw?;enandere activiteiten tegentegaan.
Indepraktijk isgebleken datafrasteringenenbeplantingen
rondom reservatenbepaaldevormenvanaantastingminofmeer
kunnentegengaan.Het isduidelijk datdezevormvan isolatie
echterweinig zalhelpentegenhet inspoe"\envanmest,verrijkt
wateretc.inlagergelegenreservaten.
Welhebben zeinveelgevallen eengunstige invloed tegende
indirecte schadelijkneveneffectenvan delandbouw, zoalshet
stortenvanvuil,het tedichtploegenlangsdebosrand,het
kappenvanhoutgewas enanderezaken.
Ook demicrostruktuurvandebosrandenkaneenpositiefof
negatief effecthebbenopverstoringen.
Daarwaarbijvoorbeeld eenhollewegofeengreppel evenwijdig
aandebosrand isgelegen,isdeverstoring doorinspoeling
vanverrijktmateriaalvaakminder sterk dandaarwaardeze
situatienietaanwezigis.
Demeest idealevormvan isolatie iseencombinatievanbeide
bovengenoemde systemen.
Doormiddelvanbeheersovereenkomsten zoukunnenwordengestreefd
naareen zonewaarindelandbouw-activiteiten minder ingrijpend
zijn.Bijvoorbeeld geenbemestingen enbespuitingen,endie
vormenvanlandbouw diedeminsteverstoringmet zichbrengen.
Gedachtwordt danaanhooilandcultuurmetverschralende tendenzen,aanfruitteeltmethoogstamboomgaardenwaarinnietwordt
gespotenetc.
Direct grenzend aanhet reservaat zoudaneenrelatief smallere
zonekunnenworden ingerichtwaarafrastering, struweelbeplanting
enofhagen eenbeschermingvormen tegendeindirecteaantastingen.
Ookhetaanbrengenvaneenverdiepte greppelkan invelegevallen
zinvolzijn.
Eenenanderzouvolgensonderstaand schemakunnenwordengerealiseerd.
Indeze situatie ishetnietmogelijk eenoptimaal ontwikkelde
botanisch enfaunistisch rijke engevarieerde bosrandstruktuur
tebewerkstelligen,maarhetachterliggende bosisdaninieder
geval zoveelmogelijk gevrijwaardvannegatieve invloeden.
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3.Beheervan"bosrandenmet eenmantel-zoom-sluier-vegetatie
Inbepaaldegevallen isdegrensbos/cultuurgrondnieteen
scherpelimesconvergens,maareen zeergeleidelijke overgang
vanbijvoorbeeld bosnaarkalkgrasland.Deze inZuid-Limburg
steeds zeldzamerwordende situatie isuitbiologischoogpunt
bezienbijzonderwaardevol.Juist dezegeleidelijke overgangen
vanbos,via struweel-enanderebosrandbegroeiingen zijnbijzonderrijk aanplante-endiersoorten.
Eendergelijke rand-situatie vereist eenzeerspeciaalbeheer.
Inveelgevallen zalditbeheerneerkomenopeen zeerextensieve
begrazingvandezerandgebieden,alsalternatiefmetwatminder
perspectief zouditvervangenkunnenwordendooreenuitgekiend
maaibeheer.
Dezebegrazingmoet zowelhetgrasland alsookeenbepaaldgedeeltevanhetbosomvatten.Proeven enonderzoeknaarsoortgelijke situaties inhetbuitenlandhebbenuitgewezen datdeze
vormvan "bosrandbeheer"goede resultatenkanopleveren.
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II.Huidige situatie
Algemeen
Deomstandigheden indebosranden zijnmedevoorhet"boszelf
van"betekenis.Methetuitwendigbeheervan debosranden is
derhalvegrotendeelsookhetuitwendigbeheervoordebossen
zelfgegeven.
Waarderingsklasse 1(++)
Vegetatie
Debegroeiingweerspiegelt deaard endevariatie indestabiele,
ongestoordemilieuomstandigheden, envertoont daardooreenoptimalefloristische enstrukturele differentiatie overeenkomstig
devoorgaande algemenebeschrijving;lokaal (waarbijhetgaatom
oppervlakten indegrootte-orde vanenkelevierkantemeters)
kunnen ineensmallerandexterne invloedentotuitingkomenin
deaanwezigheidvanruderalekruidensoorten (zievoorgaande),
dochdeze zijndaarniet aspectbepalend. Dematewaarin sprake
isvanhetvoorkomenvaneenmantel ofeenmantelpluszoom
wisselt inafhankelijkheidvandedaartoegelaten ruimte (in
verbandmet debestemming),nietvanhetbeheervan deaanhet
bosgrenzendepercelen.

Fauna
Overeenkomstig hetvoorgaande.
Voorkomen
Betrekkelijk algemeen.
Instandhouding/internbeheer.
Indienalleen sprakevan eenbosrand:niets doendatafwijkt
vanhet internebeheervanhetoverigebos;indien sprakeis
vaneenmantel,mantel enzoomofmantel,zoom ensluier:zie
algemene beschrijving.
Instandhouding/extern beheer.
Ziealgemenebeschrijving.
Actueel internbeheer.
Alsoverig deelvanhetbos (zie aldaar).
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Actueel externbeheer
Non-existent;landbouwinvloeden.
Potenties
Het laat zichaanzien,dathijvoortzettingvanhethuidige
beheeronder invloedvanhetbeheervandeomgevingopden
duureen (verdergaande alseral sprake isvan enige storing)
devaluatie op zaltreden,voorzoverdieomgevingmethet
bosgeenreservaateenheidvormt.Erisdaarom invrijwel alle
situatiesnoodzaak tothet instellenvan eenbufferzone (zie
dealgemenebeschrijving).
Daardeclassificatiegebaseerd isopeencombinatievan
oecologischebetekenismetbeheerssituatie,isindezeklasse
sprakevandeminst gestoordebosranden inZuid-Limburgongeachthunmatevanontwikkeling alsovergangssituatie tussen
bosenanderssoortige omgeving.Waarditbetrekkingheeft
ophetnietofniet-optimaalontwikkeldvoorkomenvaneenmantelofmantel enzoom isinprincipe depotentie totdeontwikkelingvandergelijkegradientbegroeiingen aanwezig.
Realisatie vandiepotentie ismogelijk dooreenovergangsenbufferzone intestellenendieovereenkomstighet eerder
geschrevene tebeheren.
Gelocaliseerde voorbeelden

c o ö r d . : 187.8/316.5 en 191.1/308.4
Vaarderingskla3se2(+)
Vegetatie
Alsklasse 1;karakteristieke soortenvanongestoordebossen,
mantels enzomen (afhankelijkTanboden envochthuishouding)
komenvoormaar zijnminderaspect-bepalend enzulksdanvoornamelijk indestruik-enboomlaag.Indeondergroeivormen
ruderale soorten eenbelangrijke component,ofalsminofmeer
ononderbrokengordellangsdebosrand,ofalsplaatselijk vele
vierkantemetersbedekkende enook duidelijk debosrandindringendebestanden.
Fauna
Overeenkomstighetvoorgaande.
Voorkomen
Vrijalgemeen

VIII.79

Instandhouding/intern beheer
Zieklasse 1;bestaande storingsbronnen (bijvoorneeldvuilstorten)
verwijderen.
Instandhouding/extern beheer
Erisindezesituatie sprakevannegatieve externebeïnvloeding.
Blijvendezeophethuidigeniveaugehandhaafd, datmoetals
gevolgvandenaijlingvanhet zichtbare effect ophetbiotische
milieuverwachtwordendatverdere devaluatie op zaltreden.
Derhalvemoetverwezenwordennaarklasse 1,metnameooknaar
dealineapotentiesaldaar.
Actueel internbeheer
Zieklasse1.
Actueel externbeheer
Non-existent,behalve innegatieve zin (ziealgemene beschrijving).
Potenties
Zieinstandhouding/extern beheerenklasse 1,corresponderende
alinea.
Gelocaliseerd voorbeeld
coörd.: 190.4/309.1 en 197.0/307.8

Klasse 3(o)
Vegetatie
Alsklasse 2,mindersoortenrijk; indeondergroei overheersen
ruderale-enstoringssoorten (volgensalgemenebeschrijving).

Fauna
Fragmentair,soorten-enindividuenarm; nietof zeldenvoorbosrandenkarakteristieke soortenaanwezig.
Voorkomen
Algemeen.
Instandhouding/intern beheer
Alsklasse2.
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Instandhouding/extern beheer
Intensiveringnegatieve externe invloeden beperken/tegengaan;
gelocaliseerde bronnenvannegatievebeïnvloeding (vuilstorten
e.d.)opruimen,eventueelbosinrasteren.
Actueel internbeheer
Zieklasse 1enalgemenebeschrijving (bespuitingbosranden,
overmatige veevraat e t c ) .
Actueel externbeheer
Inpositieve zinnietaanwezig.
Potenties
Alsklasse2
Gelocaliseerde voorbeelden
187.8/308.7 en 190.2/309.2
(Bronnen:Westhoff&DenHeld, 1969;VandenBroek& Memont,
1966;VanGils&Willems,1971;Westhoffetal., 1973).
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AKKERS
I. Algemene Beschrijving
Algemeen
Akkers zijncultuurlandwaarop jaarlijkscultuurgewagsen
wordengeteeldwaarbij,omhetoptredenvanongewenste
plantensoorten teonderdrukken,jaarlijks bodembewerking
plaatsvindt;inhetverledenwerd daarbijperiodiek een
jaarovergeslagen (braak)terregeneratie vandebodemvruchtbaarheid.
Ontstaan
Akkers zijnontstaanuitmeerjarige,meerofmindernatuurlijkebegroeiingen doordeze teontginnen (kappenen
brandenvanbos,scheurenvangrasland enheide, e.d.).
DeZuidlimburgseakkeiBzijndeelsvanhogeouderdom,
deelsookniet.Wat delaatstebetreft,zijntegenhet
eindvandevorige eeuwaanzienlijke graslandarealen ontgonnentotakkerland (introductiekunstmest),waarop inde
loopvandetwintigste eeuwveleakkersweeromgevormd
zijntotgrasland (omeconomische redenen).De akkerbouw
isinZuid-Limburgvrijweluitsluitenduitgeoefend opde
plateaus endeniet testeilehellingen.

Vegetatie
Allenegen inNederlandvoorkomende akkeronkruidassociaties
komen/kwamenook inZuid-Limburgvoor.Vandezenegen
komt/kwam eréénvrijweluitsluitend, enkomen/kwamen er
tweevooralvoornamelijk inZuid-Limburgvoor.
Denatuurwetenschappelijke betekenisvanakkerswordtbepaald doordeonkruidflora diedaarinoptreedt.Inde
akkeronkruidvegetaties komenruim 100,hoofdzakelijk
eenjarigeplantesoorten voor,diealspionieroptreden
inopen,inderegel stikstofrijke dochhumusarmemilieus.
Velevandeze soorten zijnvanoorsprongafkomstiguit
hetmediterrane gebied.Doortoenamevanhet internationale
verkeer zijnindeafgelopen eeuwook soortenvanandere
werelddelen totonzeonkruidfloragaanbehoren.
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Deonkruidvegetaties vanakkersvertonen ingrote delen
vandewereld sterkeovereenkomst omdat inditmilieutype
deanthropogene invloed deoverheersende factoris.Inhet
semi-atlantischeklimaatvanNederland zijndevegetatiekundigeverschillen relatiefmeerdoorbodemkundige factoren
bepaald danindrogerelandstreken.Daardekultuurmaatregelenvanoverheersende invloed zijn,wordt deaardvan
deonkruidvegetatie vooralbepaald doorhet typegewasdat
verbouwdwordt.Men spreekt daaromvan:
Halmvrucht-onkruidgemeenschappen envanhakvruchten-onkruidgemeenschappen.
Hetverschilhiertussenwordtveroorzaakt doordathalmvruchten (granen,vlas,hennep,koolzaad,blauwmaanzaad)wintergewassen zijn.Datwil zeggen zijworden inhetnajaarof
vroegevoorjaargezaaidentijdens devegetatieperiode
wordt ernietgewied.Dehoofdbloeitijdvandehalmvruchtonkruidenvalt indeperiodeapril-juni.Hakvruchten
(aardappelen,bieten,knollenenpeulvruchten)wordenlaat
inhetvoorjaartotbegin zomergezaaid endegroeivanhet
gewasisinaanvanglangzaam. Indezeperiodewordtgewied
(gehakt!)om deonkruidgroei teonderdrukken.Zodrahet
gewassnelgaatgroeien,wordthetwiedengestaakt enkrijgt
deonkruidvegetatie zijnkans.Dehoofdbloeitijdvandeze
akkeronkruidvegetatie valt indeperiode juli-september.
Deonkruidvegetaties vandehalmvruchtakkersomvat(te)voor
Nederland 4gemeenschappen:
- associatievaneenjarighardbloem enkorensla (Teesdalio
nudicaulis-Arnoseridetum minimae), datvooral optreedt
inwinterroggeakkers opoudekalkarme zandgronden
- associatievanderuigeklaproos (Papaveretum argemones),
optimaal inwinterroggeakkers opleemhoudende zandgronden
- spiegelklokje-associatie (Specularietum speculi-veneris)
inroggeengerstakkersop zwaarderegrondeninhetfluviatielenkrijtdistrict
- leeuwenbekakker-associatie (Linarietum spuriae)inwintergraanakkersopkrijtgronden,kalkrijke leem enklei.
Deonkruidgemeenschappen vandehakvruchtakkers omvat(te)voor
Nederland 5gemeenschappen:
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- associatievanakkerspurrieengele ganzenbloem
(Chrysanthemo-Sperguletum),vooraloplichte,kalkarme
kleigrondenlangs degrote rivierenenop deWaddeneilanden
- bingelkruid-associatie (Mercuriali-Fumarietum)vanstikstofrijke loss,zavelenlichte rivierkleigronden
- ereprijs-associatie ("Veronica-Lamietumhyt>ridi)inhet
fluviatiel district op zwaarderegronden
- associatie vanstijveklaverzuring enkorrelganzevoet
(Oxalido-Chenopodietum),zeeralgemeenäpalletypen
vochtige gronden
- associatievangroenenaaldaarenhanepoot (EchinochlooSetarietum)oparme zure zandgrond.
Debekende associatievanderuigeklaproos tradvroeger
op ineengemiddelde diversiteitvan 50soortenperare.
Dezegemeenschap geefthetvegetatiebeeld datveleschildersgeïnspireerdheeft,hetrijpendekorenmetrode
klaprozen,blauwekorenbloemen enwittekamille.
Deleeuwenbek-associatie met dekensoorten spiesleeuwenbek,
eironde leeuwenbek,kleine leeuwenbek enkleinewolfsmelk
komtophetkrijtvoorineensoortenrijke subassociatie
sherardietosum,meto.a. desoortenblauwwalstro,spiegelklokje,kandelaartjeennaakte lathyrus.DevoorZuid-Limburgkarakteristieke akkeronkruidvegetatie wasdushet
Einarietum spuriae sherardietosumenisgebondenaanwintergraanakkers opkrijt.

Fauna
De strikt aanakkersgebondenfaunabestaat eigenlijk
alleenuit dehamster,eenknaagdiersoort diedaarbijbeperkt istotgraanakkers inzuidelijkLimburg;opdeze
soortwordtnaderingegaan inhethoofdstuk Zoogdieren.
Eenaantalandere diersoorten iswelvoorzijnvoortplantingenvoedsel zoekeninbelangrijkemategebondenaan
akkerland:kwartel,grauwegors,patrijs e.d.Ook eenaanzienlijk aantal soortenongewervelde dierenismeerof
minder striktgebondenaanhet akkerbiotoop,vooralloopkevers.

Daarnaastvormenakkers eenbelangrijk foerageerbiotoop
voordiersoortenuit deomgeving zoalszangvogels,
insecten-enplantenetende zoogdieren,deels daarop
prederende groepenzoalsbijv. marterachtigen (o.a.dedas),
roofvogels enuilen.
Betekenis enbedreigingen
Tengevolgevanintensiveringvandelandbouw (vgl.VI;
bemesting, toepassingvannieuwehoogproductievegewassen
engebruikvanherbiciden)zijnvele akkeronkruidgemeenschappengrotendeelsverdwenen. Zokomto.a.hetLinarietum
spuriae sherardietosum inLimburgnietmeervoor.
Het toepassenvan zaaizaadzuivering isvanondergeschikte
betekenisbijdeachteruitgangvandeakkeronkruidflora.
Menneemtaandatslechts de soortenbolderik (Agrostemma
githago),ruwparelzaad (Lithospermum arvense),korenbloem
(Centaureacyanus)endewikkesoorten (o.a.Viciahirsutaen
V.angustifolia)doordemoderne zaadzuiveringstechnieken
achteruit zijngegaan.
Indehuidige situatie zijndeakkers derhalve doorgaansin
deeersteplaatsvan zoölogischebetekenis (hamster,kwartel,
gsauwegors,foerageergebiedvoorvogels enzoogdierenuit
deomgeving ;metbetrekkingtotbedreigingwordtverwezen
naarhethoofdstukfauna.
De actuelebotanischebetekenis isdoorgaansgering.Voor
zoversprake isvanhetvoorkomenvanakkeronkruidvegetaties,
gaathetomrelatief triviale soorten (klaproose.d.)en
dannoginhoofdzaak langsderandenvandeakkers (halmvruchtakkers:fragmentenvandeassociatievanruigeklaproos;hakvruchtakkers:fragmentenvandeassociatievan
stijveklaverzuring enkorrelganzevoet).Slechtsbijhoge
uitzondering enzeerplaatselijk ookweerin randsituaties
komensoortenvandeanderevegetatietypenvoor.
Beheer
Voordefaunistische aspectenwordtverwezennaarhet
hoofdstukfauna.
Watfloraenvegetatiebetrefthetvolgende.Datderecent
sterkverhoogdebemestingsintensiteit vangrote betekenis
is,blijktuit dewaarneming datbijverminderingvande
bemesting (metnamemetbetrekking totkunstmest endrijfmest)
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desoortenrijkdomvandeonkruidflora spoedigtoeneemt
(Sissingh 1950),mitsdatgekoppeldwordt aanhetachterwegelatenvanchemischebestrijdingvandiesoorten.
Daardehuidigebotanischebetekenisgeringis,isvoor
instandhouding geenbijzonderbeheervereist.Wenstmen
debotanischebetekenis aanzienlijk teverhogenc.q. te
herstellen,dangaathet indeeersteplaatsom debijzondereakkeronkruidvegetatiesgeassocieerdmet deteelt
vanwinterroggeofgerstop zowelkrijt,leemalszandgronden.Hetisdannoodzakelijk demestgift tebeperken,
daarbijbijvoorkeur stalmest tegebruiken (deonkruidfloraisqualitate quastikstofminnend)engeenherbiciden
tegebruiken.
Potenties
Demogelijkhedenvoormalig akkerlandteontwikkelentot
eenandersoortigbiotoopvangrotere biologisch-oecologische
betekenis zijnaanzienlijk.De daarbijbestaande zekerheden,
perspectieven (ontwikkelingvandebeïnvloedingvanuitde
omgevinge.d.)endedaartoebenodigde tijd zijnechter
nogalvariabel.Zondernadereuitspraak overdeaardvan
datandersoortige biotoop lijkt zo'nomvormingopkorte
termijnhetmeesteperspectief tebiedenalshetgaat
omakkerlandgrenzendaanbestaandenatuurterreinen van
grotebetekenis (reservatenmet name). Hierbijligtdan
het zwaartepunt indatnatuurterrein,enheeftdeontwikkelingvandatvoormalige akkerlandbetrekking opbeschermingvanhetachterliggende natuurterrein tegennegatieve externebeïnvloeding (bufferfunctie),opdeoptimale
ontwikkelingvanovergangssituaties (deeigenbetekenis
van stabiele gradientsituaties,bijvoorbeeldbos-mantelzoom-grasland)enopbeschermingvanruimtelijke relaties
tussennatuurterrein enomgeving (bijvoorbeeldwaarsprake
isvanverschillen invoortplantings-enfoerageerbiotoop).
Alshetgaatomminofmeerop zichzelf staand droogvoormaligakkerland,danzijnopkorte termijndemeestconcreteperspectieven op eenandersoortig.enbiologischoecologischwaardevolbiotooptype aanwezigwaarkalksteen
ofmergel totinhetmaaiveldaanwezigis.
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Daarkantijeenjuistbeheer (ziedebetreffende paragraaf)
inrelatiefkort tijdsbestek (enige decennia)eenfloristischenfaunistisch rijkontwikkeldkalkgrasland tot
ontwikkelingwordengebracht.

II. Huidige situatie
Eenclassificatie vandeakkers inZuid-Limburgopbasis
vanhunbiologisch-oecologische betekenis gekoppeld aanhun
beheerssituatie lijktweinig zinvol.De zoölogische aspecten
endebotanische aspectenblijkenhierbijzoweiniggelijk
op tegaan,dat zijalheelmoeilijk evenwichtig teintegreren zijn.Voordefaunawordt derhalvevolstaanmet
eenverwijzingnaarhetdesbetreffendehoofdstuk metde
bijgaande inventarisatiegegevens.Voorfloraenvegetatie
geldt,datvandeoorspronkelijkvoorakkers karakteristieke
situatie thans slechtsverspreid fragmentenvoorkomen.
Dezefragmentenhebbendaarnaastmeerdaninenigander
biotoop een zeertijdelijkkarakter:wat ergensvandaag
aanwezigis,kanmorgenverdwenen zijn.Zoueenclassificatie dooralleen debotanische aspectendaarbijtebetrekkenalsterkbeperkt zijn,danblijktbovendien datdie
indeling inhogemate relatief zou zijnmet eenindetijd
geziennogalbetrekkelijke geldigheid. Om dezeredenenwordt
hiervan eendergelijke classificatie afgezien.

(Bronnen:Schroferetal.,1975;Sissingh,1950;Westhoff&
DenHeld, 1969;Westhoff etal.,1975;Usseling&Scheygrond, 1950).
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BOOMGAARDEN
Typeringelement
Algemeen
Reeds indeMiddeleeuwenwerdinZuid-Limburgfruitteelt beoefend.De"boomgaarden(oorspronkelijk hoogstam-)lagengeconcentreerd omdedorpen.
Nadecrisisvan 1880werdhetareaalhoogstamt>oomgaardensterk
uitgebreid,waarbijdetyperenderelatiedorp-boomgaardgrotendeelsverdween.Na i960iseengroot deelvandeboomgaarden
weergerooidofin (vaakgrote)percelenlaagstamboomgaarden
omgezet,waarbijderelatie dorp-boomgaard,voorzovernog
aanwezigalsnogvrijwel isverdwenen.
Hoogstamboomgaardenhebbenvisueel enstructureel eenaantal
overeenkomstenmetloofbos:
1.hetoverheersenvanbomenindevegetatie
2. eenenigszinsvergelijkbaarmicroklimaat
3.eeninhetgroeiseizoenbeschaduwdebodem.
Duidelijkeverschillenmetloofboszijn:
1.eenmeestaluit éénsoortbestaandeboomlaag
2.afwezigheidvaneen struiklaag
3.eenintensiefbeheerde kruidlaag
4. eenintensievevormvancultuur (oogsten,bemesten,snoeien,
bespuiten,producerenvanlawaai)welkeveelmeeronrust
veroorzaakt daninloofbosgebeurd»
5.ontbrekenvanbosrand-,sluier-en zoomvegetaties
6.verwijderingvanoude,dodeenhollebomen.
Hoogstamboomgaardenhebbendaardoordemeesteovereenkomstmet
parkbossen enkunnen inboslozegebiedenvooreengedeeltelijke
(voornamelijk faunistische)compensatie zorgen.Ditgeldtmet
namevoordehistorischehoogstamboomgaarden (vergelijkhoofdstukIV)methunvariabeleopbouw (leeftijds-en soortenverdeling)
enrelatief extensiefbeheer (metóame zondergebruikvanbiociden;deouderwetse fruitboomrassenbehoefden infeiteookvéél
minderofgeengewasbeschermendebespuitingen,vaak ookminder
intensief snoeien).

Degrasmat indieboomgaardenwerd dusdanigbenutvoorde
veehouderijdatdejuisterebenaming zoukunnenluiden:
fruitboomweiden,teronderscheiding vande"moderne"hoogstamboomgaarden.
Laagstamboomgaardenhebben doorhun structuur (struikenin
plaatsvanbomen)enveel intensieverbeheermindermogelijkhedenvooreengoedontwikkelde faunaenkunnen danookniet
vooreenzekerecompensatie zorgenbijafwezigheidvanbos.
Oorspronkelijkwaren deboomgaarden omgevenvoor1-2mhoge
heggen.Veel tegenwoordige laagstamboomgaarden zijnomgeven
doorhogereheggen (windschermen).
Floraenvegetatie
a.Boombestand.Hetmeest aangeplant zijnappel-,pere-,kerseenpruimebomen,mindervaaknotebomen;meestal éénsoort,
zeldenmeerdere soortenperboomgaard.Op defruitbomenkan
demaretakparasiteren.
Deouderdomvandebomen inéénboomgaardkan zeeruiteenlopenomdat teoude (slechtwordende),holle endodefruitbomenaltijddirectvervangenwerdendoornieuweaanplant.
b.Deonderbegroeiïngbestaatvanoudsheruitgrasland,meestal
gebruikt alsweiland,mindervaakalshooiland.Debemestingsgraadlagrelatiefhoog (intensief gebruik).Devegetatie
bestaat danookuit soorten diebestand zijntegenbeweiden
en/ofmaaien endaarnaastvrijveelbeschaduwingkunnenverdragen,datwil zeggen soortenuithetvoedselrijke vochtige
totvrijdrogegrasland aangevuldmet enige soortenuithet
voedselrijke,vochtigtotvrijdrogebos (o.a.bloedzuring,
fluitekruid,grotebrandnetel,hondsdraf,look zonderlook,
klimopblad ereprijs,vogelmelk, dagkoekoeksbloem, kraailook).
Typische "boomgaardonkruiden"bestaan-voor zoverbekendniet.Doorhet intensievebeheerisdeonderbegroeiïngmeestal
soortenarm.
c.Deheggen zijnvanoudsher 1-2mhoge,geschorenmeidoornheggen (somsandere soortenofgemengd).Doorhet intensief
onderhoudaandezeheggen (enhet intensiefgebruikvande
boomgaard)isdeonderbegroeiïng arm enbevatvooral dewat
meeropdynamiek ingestelde soorten.Van eengoed ontwikkelde
zoom-ofmantelvegetatie isgeensprake.
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Indeheggen staan (eengeringaantal)knot-enandere
bomen.
Dewindschermenbestaanmeestaluit smalle,enkelemeters
hogegladgesnoeideheggenvanpopulierofelszonderof
vrijwel zonderondergroei.
Fauna
Inhoogstamboomgaardenkunneninhetalgemeen devolgendezoogdierenvoorkomen:bosmuis,huismuis,veldmuis,aardmuis,woelrat,
rossewoelmuis,haas,konijn,egel,mol,bosspitsmuis,dwergspitsmuis enbunzing.
Boomgaardenmetveel ruigte,afgewaaide takken,snoeihoutop
hopen enschoorpalen opmijtengevengoede schuilmogelijkheden
voorwezel,hermelijn ensteenmarter,terwijl dasensoms
boommarter (kersen)enhazelmuiswelophetfruitkomenfoerageren.Daarnaastvormenmetnamehoogstamboomgaarden eenfoerageergebied enzomerverblijf (mitsoude en/ofhollebomen aanwezig
zijn)voorverschillende soortenvleermuizen (ziehoofdstuk
zoogdieren).
Degemiddelde vogelbevolkingvaneenhoogstamboomgaardvertoont
kwalitatiefveelovereenkomstmet dievaneenparkbos,maaris
soortenarmeralsgevolgvande intensieve cultuurenhetontbrekenvaneenstruiklaag (o.a.nachtegalenontbreken inboomgaarden).
Specifiekeboomgaardsoorten bestaanniet.
Er zijnechterkwantitatief duidelijkeverschillen.Bepaalde
soorten (o.a.wielewaal,vink,enkleinebonte specht)broeden
relatiefveel inhoogstamboomgaarden.
De samenstellingvandevogelbevolkingwordtbepaalddooreen
aantalfactoren:
- onderhoudstoestand vandefruitbomen (ouden/of jong,alof
nietholten,verwildering enwaterlot)
- boomsoort (vorm,vertakking,grootte,oogsttijd)
- soortssamenstellingenonderhoudstoestand vandeheggen
(regelmatiggeschoren ofbreeduitgegroeid,hoogte,onderbegroeiïng,alofnietknoten aanwezig)
- opmijtengezette schoorpalen aan-of afwezig
- alofniet takhout aanwezig (snoeihout)
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- onderhoudstoestandvandeonderbegroeiïng (intensiefbeweid
ofgemaaidgrasland ofminofmeerverruigd grasland)
- onderlingeplantafstanden (boompieperprefereert losplantverband,demeestebosvogels juist eendichterplantverband).

Naarmate debomenouderworden,neemt aevogelbevolkingkwantitatief enkwalitatieftoe.
Opgrondvandiverse rapporten enmondelingemededelingen is
onderstaande lijstvanvogelsoortenopgesteld.Deze soorten
broedenregelmatig inhoogstamboomgaardenmetheggen,holle
bomen,mijten,waterlot e.d.Deonderstreepte soortenkomenook
voorbijafwezigheidvanheggen,hollebomen,etc.Specifieke
holenbroeders zijnmet een*aangegeven.
Broedvogelsvanhoogstamboomgaarden:
torenvalk,patrijs,fazant,holenduif ,houtduif,tortelduif,
as
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koekoek, steenuil ,bosuil ,ransuil,kleinebonte specht,
wielewaal,kauw ,ekster,Vlaamsegaai,koolmees ,pimpelmees,
matkopmees ,winterkoning,grote lijster,kramsvogel,zanglijster,
merel,gekraagde roodstaart ,zwarteroodstaart ,roodborst ,
spotvogel,zwartkop,tuinfluiter,grasmus,braamsluiper,fitis,
tjiftjaf,grauwevliegenvanger,heggemus,boompieper (boomgaard
metruimplantverband),groenling,putter,kneu,vink,ringmus,
spreeuw.
Voorbroedvogelsvanelderskunnen deboomgaardenvanbelang
zijnalsfoerageergebied, zowelindebroedtijd alsdaarbuiten.
Ditgeldtbijvoorbeeldvoordiverseuilen enroofvogels enook
voorlijsterachtigen (vooralkramsvogel enkoperwiek)diein
hetnajaarveelfoeragerenopafgevallen (somsrotte)appels
enperen.
De insectenetendevogels (mezen,kleinebonte specht,e.d.)zijn
inboomgaarden "nuttig"bijhetbewarenvaneenbiologisch
evenwicht (etenvanvoornamelijk schadelijkeplaaginsecten).
Laagstamboomgaardenzijnfaunistisch zeerarm.Meerdanwat
muizen eneenenkelekneu isermeestalnietaanwezig,terwijl
indewindschermenmeestal ooknietmeerbroedt daneenenkele
groenlingofgeelgors.Ouderwetse fruitboomweiden zijndaarentegenhet rijkst,terwijl "moderne"hoogstamboomgaarden intermediairzijn.
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Betekenis
Debiologischebetekenisvanboomgaarden ligtvooral inhun
avifauna.Eenaanzienlijk deelvandeNederlandse enZuid-Limburgsepopulatiesvangrotelijster,putter,groenling,wielewaal,kleinebonte specht ensteenuilbroedt inhoogstamboomgaarden.Vanveelbelanghierbijwas deaanwezigheidvanvoldoendeouderefruitbomen (metholten)naastJongereexemplaren.
Ook dekramsvogel,voorNederland sindsenkele jareneennieuwe
broedvogelsoort,broedtvooreengroot deel inhoogstamboomgaarden.
Rooienvandehoogstamboomgaardenbetekent duseengroteachteruitgangvanhetbroedbestand vaneenaantal (vaakminderalgemene)vogelsoorten.
Ookdefunctiealsfoerageergebied enschuilgelegenheid in
overigenskaal cultuurlandmoetniet onderschatworden.
Bijverwaarlozenneemt debetekenis eerst toe (ruigereonderbegroeiïngenheggen)waarnaachteruitgang optreedtbijverdergaandeverwaarlozing (vruchtbomengaandooddoorgebrekaan
onderhoud engeennieuwe aanplant).
Vegetatiekundig isdebetekenisvandehoogstamboomgaardenge»
ring;vermeldenswaard isslechtsdefunctieals genenreservoir
voorfruitrassen (in"ouderwetse"hoogstamboomgaarden)enhet
voorkomenvandemaretak.
Laagstamboomgaardenzijnfaunistischnochvegetatiekundigvan
veelbelangalsgevolgvanhetontbrekenvaneenboomlaag ende
zeerintensiefbedrevencultuur.
Samengevatneemt debetekenis toevolgensdereeks:laagstamboomgaard(uniformestructuurensamenstelling, zeerintensief
beheerd), "moderne"hoogstamboomgaard (relatiefuniforme structuur/
leeftijdsopbouw enfruitboom soortensamenstelling, intensief
beheerd), "historische"fruitboomweide (afwisselende structuur
leeftijdsopbouw,verschillende fruitboomsoorten,relatiefextensiefbeheerd).
Beheer
a.Bomen.Jaarlijksgesnoeid tenbehoevevanoptimaleproductie
(bijouderwetse rassenminderintensief danbijmoderne).
Bijverschijnselhierbijishetontstaanvanholten.Ter
voorkominghiervan (vooral delaatste tijd)wordendegrotere
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wondendichtgesmeerd. Zieke endodebomenworden doorgezonde jonge exemplarenvervangen (gevarieerdeleeftijdsopbouwbinnen éénboomgaard).
Vruchtdragende takkenwerdengeschoord; de schoorpalen
werdennagebruik indeboomgaard aanmijtengezet.
b.Onderbegroeiïng.Matigtot sterkbemest grasland,meestal
alsweilandgebruikt (huis-offruitweide), somsalshooiland.
c.Heggen.Jaarlijksgeschoren (1-2m hoog).
Opmerking.
Bijziekteof sterfgevallenbleefhetonderhoudwel eenséén
ofmeer jarenachterwege,waardoorverwilderingoptrad;naast
goedonderhouden inproductie zijndeboomgaardenwaren eraltijd
vandezewatruigereboomgaarden aanwezig; laagstamboomgaarden
verdienenhiergeennadere"bespreking.

;
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II.Huidige situatie
1.Algemeen
Intheorie zijnderelatief extensiefbeheerde,afwisselende
hoogstamboomgaarden ("fruitboomweiden")metoudevruchtboomrassenondertebrengen inklasse 1(++)> de "moderne"hoogstamboomfcoomgaarden(beweid,intensiefbeheerd)inklasse 2(+)
endelaagstamboomgaardeninklasse 3(o).
Deeerstecategoriekomt echternietmeervoor.Indepraktijk
zijndebestontwikkeldehoogstamboomgaardenuitklasse 2(+)
geïnventariseerd alsbehorend tot 1/2 (++/+), omdat zij
kennelijk hetminst intensiefbeheerdworden enmet deminst
ingrijpendemaatregelenopafzienbare termijnomtevormen
zijntotboomgaardenvandeeerstecategorie.
2.Klasse 2(+)
Voorkomen
Vrijalgemeen.
Voorbeelden
coörd.: 198.2/310.7en 181.5/316.5
Vegetatie
Boomgaardmetredelijk totgoedontwikkeldehoogstamvruchtbomen.Kroonsluitingbijhorizontaleprojectievanuiteen
willekeurigpuntvolledig (100%)ofvanuitvrijwel iedere
puntvolledig (eventueelnietvolledigbijprojectieevenwijdigaandeboomrijen).
Onderbegroeiïngwei-ofhooiland,matigtot zeerintensief
beheerd.Heggenmeestal aanwezigenbestaanduitmeidoorn,
veelalmetgatenerin,deelsaanhetverruigen,maarde
meerderheidnogsteeds jaarlijksgeschoren.Plaatselijk
zijnheggengeheelafwezig.
Fauna
Ziedelijstvanwaargenomenvogels. Geenandereveldwaarnemingengedaan.Waarschijnlijk echtergeenofweinigverschillenmetdeonderIbeschrevenfauna.

Huidiguitwendigbeheer
Geen.
Huidiginwendigbeheer
Deelsonderhoudenmethetoogopproductie,datwil zeggen
jaarlijksgesnoeid,wondenafgesmeerd engeoogste Derest
wordt als zijndenietmeerrendabelmeerofminderverwaarloosdenloopthetrisico teverdwijnen (omvormingtot
weiland).
Nieuweaanplant tervervangingvandodebomenvindtpractisch
nietplaats.Meestalvindenbespuitingenmet chemischebestrijdingsmiddelenplaats.
Graslandgebruikt als (intensief)weiland ofalshooiland
(alofnietmet chemischebestrijdingsmiddelen behandeld,
bemest).
Heggen deels jaarlijksgeschoren,maarwaargatenvallen
geennieuwe aanplant.Somswordt onderhoudminder intensief
gevoerd, zodatruigeruitgegroeideheggenontstaan.Vervangingvandeheggendoorprikkeldraadkomtvoor.
Potenties
Bijvoortzettinghuidigbeheerlangzame achteruitgang
(kwantitatief enkwalitatief).Bijopoptimale ontwikkeling
vanvegetatie,floraenfaunagerichtbeheeriseenrijke
avifaunateverwachten,naastgeregeldvoorkomenvande
onderIgenoemde zoogdieren.Deonderbegroeiïngvande
heggenkanbijjuistbeheervegetatiekundig soortenrijker
worden (ziehoofdstuk heggen).

Gewenstbeheer
Bijopbehoudgerichtbeheer zalpractischaltijd eenverglijdennaar0optreden.Indienhoogstamboomgaarden optimaal
behoudenworden,moetbeheeropherstelgericht zijn.
Herstel:uitwendig:geen
inwendig :a.beheervruchtbomenopstand. Bijplanten
met jongebomenomopenplekkenopte
vullen,ziekeofdodeexemplaren door
jongevervangen;bijvoorkeurhierbij
ouderwetse rassen tegebruiken,die
minderintensiefbeheerbehoeven
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(metnamemet"betrekkingtot"bespuiten;
productieafzetwellicht terichtenop
alternatievemarktofopstroopfabricage). Indienmogelijk zodanig snoeien
dat enigeverwilderingoptreedt (bijvoorbeeld gedeelteniet jaarlijks
snoeien (ouderwetse rassen!)ener
jaarlijks eenaantalwatmeerverwilderdebomen zijn.Niet rigoureusalle
woudenafsmeren,ookholtenlatenontstaanindeouderebomen.
Snoeihout indeboomgaard opstapels
zetten (schuil-enbroedgelegenheid).
Vruchtdragende takkenwaarnodig
schoren;ongebruikte schoorpalen inde
boomgaard aanmijten zetten.Afgevallen
fruit indienmogelijk latenliggen.
b.ondergroei.Extensiefbeweiden,ofnog
lieverindienmogelijkmaaienenafvoeren (nabroedtijd vogels).Randen
niet jaarlijksmaaienenbespuitenom
zodoenderuigereondergroei teverkrijgen.
c.heggen.Ziehoofdstukheggen.
3. Klasse 5(o)
Voorkomen
Algemeen.
Voorbeelden
allelaagstamboomgaarden enrestenvanhoogstamboomgaarden.
Vegetatie
Restanthoogstamboomgaard (vergelijk 2,fragmentarisch ontwikkeld)oflaagstamboomgaard,alofnietmetwindsingelvan
meestalpopulierofelsanonderbegroeiïngvangras.
Fauna
Practischafwezig.
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Huidigbeheer
Hoogstamboomgaard(restant)geen,meestalgebruiktals
weiland.
Laagstamboomgaard:intensiefsnoei-enoogstbeheer;veel
metchemischebestrijdingsmiddelengespoten,zowelfruitbomenalsgrasvegetatieenonderbegroeiïngwindsingels.
Windsingelsintensiefgesnoeid(enkelemetershoog).
Potenties
Laagstamboomgaard:geen.Uitnatuurbeheersoogpuntisvervangingdoorhoogstamfruitbomendeenigemogelijkheidomtot
uitnatuurbeheersoogpuntwaardevollerboomgaardentekomen.
Gewenstbeheer
Behoudhuidigesituatie:continueringhuidigbeheer.
Herstel:bijplantenvanofvervangendoorhoogstamfruitbomen
enbeherenalsbijklasse2.
boomgaard horizontale
type
kroonprojectie
hoogstam
+100 %
hoogstam
+100 i>
hoogstam
+100%
hoogstam
« 100#
laagstam
variabel

fruitboomrassen bespuiting
beweid klasse
aantal ouderdom noodzakelijk
>1
oud
1
+
1
oud
+
(1)2
1
modern
+
+
2
+
3
K>1) cv
+/ 1
modern
+
3

Schematischoverzichtvandeverschillendetypenboomgaard
enhunklassificatie.
Noten:bespuitingnoodzakelijk-,wilnietzeggendatdit
tochnietindepraktijkgebeurt;andersomwilbeweid
+nietzeggendataltijdbeweidwordt.
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GRAFTEN
I.Algemene"beschrijving
Typering enontstaan(zieookhoofdstuk IIIenIV)
Graftenzijnsteilrandenopgeterrasseerdehellingen.Het
grondgebruikbestondhierdoorgaansoorspronkelijkuit
akkerbouw.Degraften zijngrotendeelsontstaandoordat
hogeropdehellinggevormd erosiemateriaal zichophoopte
tegentijdens deontginninguitgespaarde (wellicht ooktoen
oflateraangebrachte)strokenvegetatie; tegelijkertijd
deedzichonderlangs ookalseengevolgvanerosiecomplementaireverlagingvanhetmaaiveldvoor.
Ingebiedenmet eendunlössdekopkrijt (zoalsbijvoorbeeld
tegenhetSchweiberger enhetOndersteBosch)iseendeel
vandegraftenmogelijk ontstaandoordatwaterzichtijdens
hetPleistoceenherhaaldemalen diepinhetkrijtheeft
ingesneden,waarbijenkelebovenelkaarliggende steile
randenwerdengevormd.
Herkenningvandezegeologischgevormdegraften issoms
moeilijk omdat zijdoordehiervoorgenoemdeprocessenmin
ofmeer zijnaangedikt.
Erkunnenviertypengraftenwordenonderscheiden:
a.Graftenlangsdalen (minofmeerevenwijdigaandehoogtelijnen).Afhankelijkvandehellingalofnietdicht
opelkaar;vaak ineengrilligpatroonalsgevolgvande
sterkwisselende geologische enbodemkundigeopbouwvan
hetterrein.
b.Graften("pseudograften")dwarsop dedellenofbovendelen
vandalen.Ontstaanbijdeaanlegvaneenwegof speciaal
aangelegdom sterkeafstromingvanwatertegentegaan.
c.Graftenalsbegrenzingvanoorspronkelijk meerstrepige
verkavelingsblokkeningebiedenmetweinigreliëfzijn
op eenanderemanierontstaan.Bijontginningwerdeen
stukbosgerooidwaarnahetlandalsbouwland ingebruik
werdgenomen.Doorerosieverdweenvervolgens eendeelvan
debouwvoor.Hierdoorwerdeensteilrandgevormdopde
randmethetnognietontgonnenbos.Bijverdergaande
ontginningontstond eenakkerlandschap metgraften,die
niet doorophogingmaarjuistdoorverlagingvaneen
aanliggendperceelgevormd zijn (eenzijdigehoutwalstructuur).
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d.Graftenlangswegen.Hier issprakevangraftenvan
typea^,dielangseenweg zijngelegen,enwelergens
opdehellingmet aanéén zijdeeengraft (half-holle
weg), ofopdedalbodemmetaanbeide zijdeneengraft
(geheelholle weg). Dittypehollewegisdusontstaan
doorophogingvandebermen("onechte"holleweg)terwijl
eenechtehollewegontstaan isdoorerosievanhet
wegdek.
Hetverspreidingsgebied vangraftenisinonslandbeperkt
totZuid-Limburg.
Vegetatie
Debegroeiingvandegraftenbestaat doorgaans enwaarschijnlijk ookoorspronkelijk,uit opgaandgeboomte (veelal
gebruikt alsgeriefhout,getuige develeknotbomen),struikgewasenkruiden (ondergroei).Mindervaak,endanveelal
alsrecentontstane degradatiefase,bestaat debegroeiing
uit eengrazigevegetatie.
Alsgevolgvandeeeuwenlange ligginginbouwland isde
vegetatie ingesteldopeendynamischmilieuwaarinbemestingeenduidelijke componentvormt.Deaardvandevegetatieisdanooknitrofiel,botanischnietvanbijzonder
grotebetekenis enmoeilijk tetyperen invegetatiekundige
zin.Bosmantel-enzoomgezelschappen (Rhamno-Prunetea,
Trifolio-Geranieteasanguine!,ziehoofdstuk Bosranden)
zijnaspectbepalend,dochveelal slechts fragmentarisch
ontwikkeld envermengdmet elementenuit andereplantengezelschappen.
Inenigeuitzonderlijke situaties zijngraftenalsgevolg
vanlocaleomstandighedenvanoudsherminderdoorlandbouwactiviteiten (metnamebemesting)beïnvloed endaardooreenaanzienlijk groterbotanischebetekenis,
a.Graftenopdeovergangvantotvoorkortvoedselarme
plateausofkoppen (eluvia)naarrijkeregrondenlager
op dehelling.Diekoppen,indiennietbegroeidmetbos,
werdenvanoudsherbegraasd (de "gemeyntegronden"),
waarbijdandezehooggelegengraftenbegroeidwarenen
deelsnog zijnmetheischrale graslandvegetaties (NardoGalion saxatilisofVioloncaninae)ofmet deschapen-
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gras-thijm-associatie (Festuco-Thymetum serpylli),beide
typendiethans schaars zijninonsland ensteedszeldzamerworden.
b.Geologischgevormdeofdooroppervlakkigemergelwinninfe
ontstanegraftenwaarinkalkgesteente dagzoomt,vooral
waardezeophet »uidenliggen enlichtbegraasdwerden
ofnogworden (insamenhangdaarmeeook slechtslicht
bemest).Hieropwordt aangetroffen desubassociatievan
platbeemdgrasvanhetkrijthellinggrasland (KoelerioGentianetumpoetosumcompressae),dieinNederland alleen
wordtaangetroffen inZuid-Limburgendaar (zeer)zeldzaam
enverdwijnendis.
c.Hetafvlakkendegedeelteonderaan zeerhogegraftenen
op smalleterrasjes tussen dichtopeenliggendegraften,
eveneensophet zuidengelegen enlichtbegraasd enbemest
(althanstotvoorkort).Hierwordt,zijhet (eveneens
sporadisch)desubassociatie vantrilgrasvanhetkrijthellinggrasland (Koelerio-Gentianetumbrizetosum)aangetroffen,ookalleeninZuid-Limburgvoarkomend,vrijwel
uitsluitend alleennoginnatuurreservaten.
d.Lichtbemestegraftenlagerophellingen (opkleefaarde,
loss),waarhetbovenliggende bouwlandvangeringe omvang
isofafwezig is,inhet algemeengraftendirectofvlak
onderlangsbos.Hierkunnenrelatiefgoed ontwikkelde
zoomvegetaties (Trifolio-Geranietea sanguinei)worden
aangetroffen.
(Voornaderefloristischekarakteriseringvandegenoemde
typen:ziehoofdstukkenGrasland enBosranden; zieook
Westhoff&DenHeld 1969).
Fauna
Graftenvormenvooreenaantal diersoorten een zeergeschikt
biotoop.Ditgeldtbijdevogelsonderanderevoorsoorten
zoalsbosuil,steenuil,ransuil,braamsluiper,grasmus,geelgors,ortolaan(?).Watbetreft dezoogdierengaathetomvos,
das,hermelijn,wezel,bunzing,diversespitsmuizensoorten,
konijnenendiversemierensoorten.
Voortshebbendeophet zuidengelegengraftengroteaantrekkingskracht opwarmteminnendediersoorten zoalslevendbarende
hagedis,hazelworm,vroedmeesterpad,knoflookpad(?),vele
insecten (combinatievanhoge temperatuurenvele eldersin
Nederlandnietofnauwelijksvoorkomendeplantensoorten).
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Huidige situatie
Na 1880zijnveel akkersomeconomische redenen ingrasland
omgezet.Hierdoorverlorenveel graftenhunfunctiebijde
erosiebestrijding opdehellingen.Voordeboerenwashet
onderhoudvandegraftendaardoortot eenoverbodige arbeid
geworden enbleef dientengevolge vaak achterwege.Daardoor
zijnvelegraftenafgetakeld (struwelenvaakverdwenen,
steilrandenvaak verzakt).
Tevensfungerendegraftenvaakalsvergaarbakvoorgrof
afval (plastickunstmestzakken e.d.).
Er zijnechterookboerendiedegraftenophunlandwaar
mogelijk sparenendeze zogoedmogelijk onderhouden.
Doorschaalvergroting indelandbouw zijn(enworden)vele
(aldanniet afgetakelde)graftengeheel geëgaliseerd.
Betekenis
Graftenkomeninonslandalleen inZuid-Limburgvoor.Hun
biologisch-oecologische betekenis iszowelvanbotanische
als zoölogischeaard.
Debegroeiing,ookwaardeze- zoalsdoorgaanshetgeval
is-op zichbotanischvanbetrekkelijke betekenisis,
vormt eensemi-natuurlijkelement ineensterk cultuurlijke
omgeving.Oplocale schaalmoet debotanische betekenis
daardooraanzienlijkwordengeacht.Vele eldersindeomgeving zeldzameofniet (meer)voorkomende vegetatietypen
enplantensoortenkunnen zichhierhandhaven.
Tentweedevervult degraft doorvooral devegetatiestructuurnogduidelijk eenfunctiealsrefugium voorvelediersoorten,permanent (das,hazelworm), indevoortplantingstijd (braamsluiper)of juist daarbuiten (vroedmeesterpad).
Tenslottekunnengraftenookgeologischinteressant zijn
doorhetblootkomenvanonderliggendelagen.
Bedreiging
Eenvandegrootstebedreigingenvoordegraften isdeomvormingvanbouwland ingrasland,waardoordenoodzaak tot
instandhoudingvandegraftennietmeeraanwezigis.Dit
resulteertveelal ineenopgevenvanhetvroegerebeheer,
waardoorverwaarlozing optreedt endegraftenaftakelen,
zoweldevegetatie alsde steilrand.Ditheeft ooknadelige
gevolgenvoordefauna.

VIII.102
Eentweede"bedreigingisde schaalvergroting indelandbouw,
waardoorveelperceelsscheidingen (waarondergraften)verdwijnen.
Gebruikvangifstoffen (vooralopdebovenliggende percelen)
brengt eenverstoring inhet ecosysteem vandegraftteweeg.
Hierdoor zullendemeergevoelige elementenverdwijnen.
Gebruikvanmeststoffen zalvanminderinvloed zijn,daarde
vegetatie tochalopeenergvoedselrijke situatie isingesteld,zodat slechtsbijzeeroverdadiggebruikvanmeststoffennegatieve effecten zullenkunnenoptreden.
Eènuitzonderinghieropvormen deuitzonderlijke graftenmet
deeerdervermeldebijzondere begroeiïngstypen.
Degraftkanindepraktijk alsafvalhoopvoorgrofafval
fungeren,hetgeennadeligisvoordeflora,vegetatieen
fauna (envoorhetoognietbepaaldfraai aandoet).
Graftenlangswegenwordenbedreigd doorhettoenemendeverkeer (wegverharding,wegverbreding,luchtvervuiling,verkeersslachtoffers)enbermrecreatie (erosiedoorbetreding,
rustverstoring, recreatie-afval,uitgravenvanplanten,
wegvangenvan dieren).
Beheer
Behoud actuele situatie
Opdeeersteplaatsmoet gezorgdwordenvoorhandhavingvan
het taludvandegraft.
Hetbeheervandevegetatie zalzichmoetenrichtenophet
behoudvande struweelvegetaties (datwil zeggensnoeien,
kappen e.d.). Op denietmethoutgewasbegroeide delenkomt
indeeersteplaatsmaaien en"nietsdoen"inaanmerking.
Begrazing iswatmindergeschikt,evenalsbrandenomdathet
eenenigszinsverruigend effectheeft engedurendehet
grootste deelvanhet jaarnegatief isvoordefauna.
Degrenzen (prikkeldraad)vandeaanliggendepercelenmoeten
openigeafstand (bijvoorbeeld 1m)vanboven-enonderrand
vandegraftliggenteneindevoldoende ruimte tehebbenvoor
eengoedeontwikkelingvanzoomvegetaties.
Hierbijkanonderanderegoedgebruikgemaaktwordenvanhet
"overdedraad"grazenvanvee.Hetwegdekvan (verharde)
wegenmoetniet direat aanhet taludgrenzen.
Bemestingvanaanliggendepercelen zalopdevegetatiedoorgaansweinig invloedhebben.
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Devegetatie isvanafhetbeginingesteld optoevoervan
meststoffen (colluviumen"bemestingvandeaanliggende
akkers).Vooroverdadiggebruikvanmeststoffen dient
echtergewaakt teworden (bijvoorbeeld tenbehoevevan
maiscultures).Eenuitzonderinghieropvormen deeerdergenoemdegraf
tenmet eenbijzondere"begroeiing(zieparagraaf
vegetatie endaarvermeldeverwijzingen).
Bijhetgebruikvangifstoffen (insecticiden,herbiciden,
e,d.)opdeaanliggendepercelenmoet opgepastworden.Deze
gifstoffenkunnendirectop devegetatie endirectofindirect opdefaunainwerken doorinspoeling eninwaaien.
Eendeelvandefaunafourageertbuiten degraft enkan
ookdaarmet dezegifstoffeninaanrakingkomen.
Tenaanzienvanwegen langsgraften dientverharding eneen
tegroteverkeersstroomwaarmogelijkvermedenteworden.
Defaunadientvoortsbeschermd tewordentegenrustverstoring (onderandere doorrecreatie)enclandestienvangen.

Herstel afgetakelde graften
Ingebiedenmetnogredelijkveel ingoede staatverkerende
graftenmoetende (doorachterstallig onderhoud enegalisatie)
afgetakeldegraften zoveelmogelijk hersteldwordenomde
vroegere terrasgewijzeopbouwvandehellingen zocompleet
mogelijk terugtekrijgen.Ook elderskanherstelvanbelang
zijn.Bijherstelvandezegraftendientallereersthet
taludweeringoede staatgebracht teworden (datwil zeggen
voldoende steilenzonderverzakkingsgevaar).
Omvoortijdige erosievanhet taludtevoorkomen dientdit
snelbegroeid teraken.Eventueelkanhierbijvan zaadof
plantgoed (vanterplaatsepassende soorten)gebruikworden
gemaakt.Voorkeurverdient echtereenzonatuurlijk mogelijke
ontwikkelingvandevegetatie.
Hetgewenste eindstadium vandevegetatie ismeestal een
struweel.Hetmeest geschiktebeheerisdaarom "nietsdoen".
Inhetbeginvooralkanmaaiennodig zijnomongewenste ontwikkelingen (verruiging e.d.)tevoorkomen.Het zichontwikkelende struweelmoet doormiddelvansnoeien,kappen e.d.
onderhoudenworden.
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II.Huidige situatie
Waarderingsklasse 1(++)
Voorkomen
Vrijschaars.
Voorbeelden
DeelvanhetgraftencomplextennoordenvanWahlwiller.
coörd.:191.8/311.8 en 194.3/315.3
Geomorfologie
Taludintact.
Vegetatie
a.Soortenrijk struweel,vaakmet lianen enopgaandebomen.
Weinigofgeenknoten enpopulieren.Slechts incidenteel
aanplantvan standplaatsvreemdehoutsoorten; somseen
(meidoorn)heglangsbovenrand.
Kruidlaagredelijk totgoedontwikkeld, (vrijwel)zonder
akkeronkruid ofruderale ruigte-soorten.
Devegetatiebestaatgrotendeelsuit soortenvanbossen,
struwelenenzomenopvoedselrijke en/ofkalkrijkebodem;
inenkelegevallenwijst devegetatie opeenvoedselarme
situatiemetonderandere soortenvanbossen,struwelen
enzomenopvoedselarmebodem,ofopeennatte situatie
metvochtindicatorensoorten.
b. Schraalgrasland,metvooral soortenvandrogekalkrijke
envandroge-zandige bodem (metfragmentenvanheischrale
graslandvegetaties),maardeelsookmet soortenvan
vochtiger,voedselrijk grasland.Weinigofgeenakkeronkruiden enruderalesoorten.
Fauna
Op demet struweelbegroeide graften eensoortenrijke avifauna,vooralvanbos-enstruweelvogels,ookvrijveel
konijneholen endassenburchten (eenvrijgoede (+)graft
met dassenwerd totdezeklasse opgewaardeerd);ookvele
insectenvan zoom-enmantelvegetaties (zie aldaar).
Opgrazige/kruidige graftenmetnamevele insectensoorten
zoalsaculeaten,vlinders (dikkopjes,zandoogjes enblauwtjesvan zoomvegetaties; ziehoofdstuk Bossen).

tlJ.il IVJ

Huidigbeheer
Uitwendig:
geen.Weinigofgeen (eninhet eerstegevalpas sindskorte
tijd)inwaaien eninspoelenvanmest-engifstoffenuitde
omgeving.
Inwendig:
struweel:geen (ofextensiefhakhoutbeheerwellichtnog
locaal).Grasland: extensiefbeweid,gebrand.Plaatselijk
wordtvuilgestortwaardooreendeelvandegraft tot+
degenereert.
Potenties
Opvoedselrijkebodems:-mantels enstruwelen, soortenrijk
met typerende soortenvoorvoedselrijkebodem
- soortenrijk glanshavergrasland
Opkalkrijkebodems:

-soortenrijk struweelmetkalkminnende soorten
- soortenrijk kalkhellinggrasland.

Opvoedselarmebodems: -matig soortenrijk struweelmet
typerende soortenvoorvoedselarme
bodem
- soortenrijk schraalgrasland inde
sfeervanheischraalof zandblauwtjes-grasland.
Gewenstbeheer
Uitwendig:
inhetalgemeengeenbeperkingenvoorhetbeheeropnaastliggendepercelen.Afrasteringop 1meteruit degraftals
aanliggende grondenbeweidworden;terbescherming eventueel
langsbovenrand eenmeidoornherglatenontstaan ofplanten
alshierovermatigebemesting toegepastwordt (maïscultuur
bijvoorbeeld).Directebespuiting enbemestingvoorkomen.
Bijbijzonderebegroeiingen (zieparagraafvegetatie ende
verwijzingen aldaar)welbeperking,metnamemetbetrekking
totdemestgift ophetbovenliggende terrein,somsdeels
tevervangen dooraanplantvanhaagopenkelemetersboven
langsdegraft.
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Inwendig:
struweel doormiddelvanextensiefkapbeheeringoede staat
houden.Grasland extensiefbeweiden,liefst doorschapen,
eventueel laat indewinterbranden.
Waarderingsklasse 2(+)
Voorkomen
Talrijk.
Voorbeelden

coörd. 192.6/315.5 en 189.2/317.8
Geomorfologie
Taludintact.
Vegetatie
Varieertvanmatig soortenrijk struweel enmatig soortenrijk
grasland (inclusiefalleovergangen)tot zeergedegenereerde
en/of zeerruderalevegetaties.
Vrijveelknotbomen enstandplaatsvreemdehoutsoorten
(aangeplant), somseenheglangsbovenrand.
Zowel instruweelalsingrasland zijndezelfde typente
onderscheiden alsinde++graften,maarinverarmdeen
gestoordevorm.
Akkeronkruiden enruderale soorten (ruigtkruiden:brandnetel
e.d.)meestal aanwezig,doorgaans overheersend.
Devegetatie isdeelszogedegenereerd (onderanderedoor
overbeweiding)dateenonbegroeid,kaal talud isovergebleven (eventueelmetnogwathogere struiken zonderonderbegroeiïng).
Fauna
Voor zovermet struweelbegroeid dezelfdeavifaunaalsde
++graften,maar soortenarmer(vooralminderbossoorten),
verderdassen;alleenalsdegraftvegetatiekundignogvrij
goedontwikkeldwas,werddegraftbijaanwezigheidvan
dassentot++opgewaardeerd;konijnen enwijngaardslakken
inmetgrabegroeide enonbegroeide graften;i.h.a.soortenann,
voornamelijk insecten (onbegroeid: loopkevers,aculeaten).
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Huidigbeheer
Uitwendig:
geen.Matigtot sterkbeïnvloedt door inwaaien/inspoelen
vanmest-engiftstoffen.
Inwendig:
varieert sterk.Veelalniets doenofrigoureuskappen
(resultaat:verruiging).Overigensbranden engebruikals
stortplaatsvoorafval (resultaat:ruderale ruigte)of
intensiefbeweid (resultaat:kaalgetrapt).
Potenties
Bijvoortzettinghuidigbeheer:matig tot sterk gestoorde
vegetatie enfauna,waarschijnlijk achteruitgaandnaar
0-graft.Bijopherstel gerichtbeheer: zie++graften.
Gewenstbeheer
Uitwendig:
a.behoudhuidige situatie:beheersdruk opnaastliggende
percelen instrookvanenigemeters (totca.10m)langs
degraftwatverlichten (gifstoffen,overmatigebemesting
enbeweiding).Afscherming doormiddelvanheglangs
bovenrand.
b.herstel (tot++ situatie): ziebij++graften.
Inwendig:
a.behoudhuidige situatie:kappen enbeweidenextensiveren;
stoppenmetbranden instruweelsituaties ennietmeer
gebruiken alsvuilstortplaats;ditallesomverderdegenererentevoorkomen.
b.herstel (tot++ situatie):graslandverschralen inde
apartvermeldebijzondere situaties (zieparagraaf
Vegetatie),houtgewas doormiddelvanterugzettenen
bijplantenweerherstellen;met struweelbegroeidegraftennietbeweiden.Vervolgensbeheeralsbij++graften.
Vaarderingsklasse 3(o)
Voorkomen
Vrijalgemeen.
Voorbeelden
Diverseplaatsen,metname inruilverkavelingRansdalerveld
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Geomorfologie
Taludmatig tot zeersterkaangetast.
Vegetatie
Restantenvan struweel-engrasvegetaties,voornamelijk
ruderaalmetveel akkeronkruiden of,alsomgevingingebruik
alsextensief cultuurgrasland,metniet daarvan verschillende
grazigebegroeiing.
Fauna
Doorgaansgeenbijzondere soorten.
Huidigbeheer
Uitwendig:
&een.
Inwendig:
egalisatievanhet talud,branden enrigoureuskappenvan
hethoutgewas enoverbeweidingmetvertrapping.
Potenties
Bijvoortzettinghuidigbeheer:geenvermeldenswaardige.
Bijherstelvanhettalud: zie+graften.
Gewenst beheer
Uitwendig:
a.behoudhuidige situatie:geen.
b.herstel (tot++ situatie)zie+graften.
Inwendig:
a.behoudhuidige situatie:doorgaanmethuidigbeheer.
b.herstel (tot++ situatie)eerst taludherstellen;zie
vervolgensbij+graften.

(Bronnen:Breteler&VandenBroek, 1968;VanGils&Willems,
1971;C.J.N., 1976;Sohrofer etal.,1975;Westhoff&Den
Held, 1969).
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klasse1

Potenties

klasse2

klasse3

rel.bet.

soortenvandroge,voedselarme graslanden (heischraal grasland,schapengras-thijm-ass.)
soortenvandroge,schrale graslandenopkalkrijke"bodem

7

HUILLLL^V^

soortenvangrasland opdroge,zandige
enmatigvoedselarme"bodem

+++>++
+>++

soortenvanstruwelenenzomenop
kalkrijkebodem
soortenvan struwelenenzomenopvoedselrijkebodem
soortenvan (wissel)(vochtig)grasland
opvoedselrijkebodem
ruderale soorten

0>+

<L T/

steilrand

Schematisch overzichtvandefloristische typeringenklassificatie vande
begroeiingvangraften,aangevuldmetdemorfologische toestand.

VIII.110
GRIJBBEN
I.Algemenebeschrijving (vergelijkhoofdstuk III.4.1)
Grubben zijnrelatief smalleendiepe,V-vormige insnijdingen
ofdalenindedalwandenofplateauranden.Demeningoverheerst,dat zijgevormd zijnalsgevolgvanerosie doorsmeltwater.Tegenwoordigdoen zijzichvooralsmeestal droge
dalen,dieeenbelangrijk deelvanhunbovenloop opdeplateaus zijnkwijtgeraakt doorsecundaire opvullingmetbodemmateriaal.

Menselijke invloedenhebbenbijdevorming (vermoedelijk)
geenrolgespeeld.Wel zijn sommigegrubbenindeloop der
tijdalsverkeersroute ingebruik gekomen,waarbijhet
V-vormige dwarsprofielminofmeerafgeknot isendegrubbe
hetkaraktervanhollewegkreeg.Daarnaast zijneertijds
plaatselijkuit dewanden delfstoffengewonnen:vuursteen,
kalkengrind.
Demeestegrubben zijndroog,maarvoerenkortnalangdurige
en/ofovervloedige regenvalwateraf,waarbijverdergaande
erosieopkantreden.
Bijdevormingvanenkeleanderegrubben zijnwatervoerende
lagenaangesneden.Opdieplaatsen zijnzobronnengevormd,
waaruitpermanentwatertreedt.Dezegrubben zijnminder
diep dandedrogegrubben.
Hetonderscheidgrub/verhardeholleweg- grub/onverharde
holleweg-grub/voetpad-grub,respectievelijk drogegrub
ennattegrub isniet scherp;grubben diealshollewegin
gebruik zijn,zijnveelalvoorzienvangotenofondergrondse
rioleringenomwateroverlast enerosie tevoorkomen.
Botanisch enzoölogischkomendegrubben inhogemate overeen
methollewegen.Ditgeldtookvoordesitueringmetbetrekkingtotdebestemmingenhet daaraangekoppeldegebruik,t.o.v.
deomgeving (doorgaanscultuurland ofbos), endedaaruit
voortvloeiende externebeïnvloedingvandegrubben.Kortheidshalvewordtvoordebiologisch-oecologische betekenis enbedreigingenverwezennaardeparagraafHolleWegen,ennaar
deparagraafBossen.Metbetrekking totdeaardwetenschappelijkebetekeniswordtverwezennaarhoofdstuk III (4«1•4)•
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II.Huidige situatie
Klasse 1(++)
Voorkomen
Zeerschaars.
Voorbeelden
coord.":180.2-6/311.9en179-7/208.5-9.
Vegetatie
a.Houtbegroeiïng ingrubben.Opwandenvangrubbenkomen
soortenuit zomen,struwelen enbossenvankalkrijke
bodemvoor,indalenvangrubbendievanvoedselrijke
bodem.Brem staatdaarwaareenvoedselarmebodemvoorkomt, zoalsaanbovenrandenvangrubben.Incidenteel
komenaangeplante,standplaatsvreemde boomsoortenvoor:
kers,populier,acaciaenfijnspar (vergelijk hoofdstuk
Bosranden enHolle Wegen).
b.Grazigebegroeiing ingrubben.Soortenvanvochtige graslandenopvoedselrijkebodem,thuishorend indalenvan
grubben.Soortenvandrogegraslanden,diekunnenvoorkomenopwandenenbovenrandenvangrubben;betreft deels
vegetatiesvan slechtontwikkeldkalkgrasland,glanshavergraslande.d. (vergelijkhoofdstukGraslanden enHolle
Vegen).
Fauna
a.Ingedeeltenmethoutbegroeiïng:faunavanbossen enstruwelen (vergelijkbetreffende hoofdstukken). Bijzonderheden
onderandere dasenwijngaardslak.
b. Ingedeeltenmetgrazigebegroeiing:vergelijkeHolleWegen
Huidiginwendigbeheer
a.fiedeeltenmethoutbegroeiïng. Overhetalgemeengeen
actiefbeheer.Plaatselijk vuilstort enbranden.
b.Gedeeltenmetgrazigebegroeiing.Plaatselijkbeweiden,
misschienbemesten;ookwelgeenactiefbeheer.
Huidiguitwendigbeheer
Geen.
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PotentieB
a.Houtbegroeiïngingrubben.Bijvoortzettenvanhethuidige
"beheerwordt devegetatie soortenarmer.Doorvuilstort
wordt dekruidlaagruderaleren"brandenbevoordeelt
braamsoorten endoet schadeaanhethoutgewas.Door,
nunoggeringe,invloedenvanuit cultuurland (bemesting)
kanopdenduurverruigingoptreden.
Bijherstelbeheerontstaanmogelijkhedenvoorsoortenrijkerevegetaties.Eventueelmeer soortenvanbossen,
struwelenenzomenopvoedselarmebodem zoalsdebovenrandenvangrubben.
b.Grazigebegroeiing ingrubben.Mogelijkverdwijnengevoelige soortenbijvoortzettingvanhethuidigebeheer.
Bijherstelbeheerkunnen soortenrijkerevegetaties zich
ontwikkelen.Eventueelvestigen soortenuit drogegraslandenopkalkrijkebodem zichopdewandenvangrubben,
ensoortenuitheischraalgraslandopbovenrandenvan
grubben.
Gewnst beheertenbehoevevanbehoud enherstel
Inwendig:
a.gedeeltenmethoutbegroeiing.Vuilstortenopruimen,niet
meerbranden.Standplaats-vreemde soorten,inelkgeval
populier,acaciaenfijnsparverwijderen.Rustwaarborgen
tenbehoevevandas,roofvogels e.d.; vergelijk verder
HolleWegen enBosranden.
b.Gedeeltenmetgrazigebegroeiing.Extensiefbeweidenmet
schapen.Ook struweel-enbosopslagkanwordenbevorderd}
vergelijkverderHolleWegen.
Uitwendig:
Invloedenvanuit cultuurlandkunnenworden geminimaliseerd
doorlangsdebovenrand extensievere landbouwuitteoefenen
en/ofdoorhetplaatsenvanheggenbovenlangsgrubben;
vergelijkHollewegen,Bosranden.
Waarderingsklasse 2(+)
Voorkomen
Schaars.
Voorbeelden

c o ö r d . : 182-184/315-516; 180.7/310.7 en 192.5/316.8
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Vegetatie
a.Houtbegroeiïng ingrubben.Langsbovenrandenvangrubben
komen soortenuitbossen,struwelenenzomenvanvoedselarmebodemvoor;opdewandensoortenuitbossen,struwelenenzomenvankalkrijkebodem; indedalenvangrubben
soortenvanbossen,struwelenenzomenopvoedselrijke
bodem. Indekruidlaagkomenvrijveel ruderale soorten
voor.Plaatselijkkomenheggen,knotenenaangeplante
populierenvoor.
b.Grazigebegroeiing ingrubben.Soortenuit schralegrasvegetaties ensoortenuitvochtigegraslanden opvoedselrijkebodem.Ruderale soortenkunnenplaatselijkoverheersend aanwezigzijn.

Fauna
a.Ingedeeltenmethoutbegroeiïng:vermoedelijk+verarmde
(avi)fauüavanbossen enstruwelen.Bijuitzonderingaanwezigdas,wijngaardslak.
b. Ingedeeltenmetgrazigebegroeiing:verarmde graslandfauna.
Huidiginwendigbeheer
a.Gedeeltenmethoutbegroeiïng.Plaatselijk beweiden,bespuitenmetherbiciden,vuilstort,misschienbemestenop
plaatsenwaarbeweidwordt?Heggenworden somswel,soms
nietbijgehouden.Knotenwordenverwaarloosd.
b.Gedeeltenmetgrazigebegroeiing.Beweiden,eventueel
ookbemesten,bespuiten e.d.
Huidiguitwendigbeheer
Geen.Deinvloedvanmest-engifstoffenuit cultuurland
isduidelijfcmerkbaar indevegetatie.
Potenties
a.Houtbegroeiïng-ingrubben.Bijvoortzettenvanhethuidige
beheerwordt devegetatie soortenarmer.Doorvuilstort
wordt dekruidlaagruderaler,herbicidengebruik verstoort
denatuurlijke ontwikkelingvandevegetatie endoorbeweidenwordt eerstdeondergroei enlaterhethoutgewas
aangetast.Gevoelige soortenuit zomen,struwelenenbossenverdwijnenopdenduur.
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Doorvrijsterke invloedvanuit aangrenzend cultuurland
(mest-engifstoffen)«alverdereverruigingoptreden,
op denduurresulterend ineenruderalevegetatie.Bij
herstelbeheerontstaanmogelijkhedenvoor soortenrijkere
vegetaties (zieparagraaf Iklasse 1(++)).
b.Grazigebegroeiingingrubben.Bijvoortzettenvanhethuidigebeheerverdwijnengevoelige soorten,hetzijdoorbeweidenen (eventueel)bemesten,hetzijdoordeaanvoervan
mest-engifstoffenvanuit cultuurland.Bijherstelbeheer
ontstaanmogelijkhedenvoor soortenrijkerevegetaties:droge
graslanden opkalkrijkebodem opdewandenvangrubben,
heischraalgrasland langsdebovenrandvangrubben enzandig
drooggraslandopwandenenbovenrandenvangrubben.
Gewenstbeheertenbehoevevanbehoud enherstel
Inwendig:
a.gedeeltenmethoutbegroeiïng.Bespuitenmetherbiciden,
beweiden (eneventueelbemesten)nalaten.Vuilstortenopruimen.Heggenruiglatenuitgroeien eneensinde20à30
jaarterugzetten.Knotenbijhouden.Aanplantvanpopulier
verwijderen.Rustwaarborgen tenbehoevevandefauna;
vergelijkHolleVegen.
b.Gedeeltenmetgrazigebegroeiing.Extensiefbeweidenmet
schapen.Nietbemesten.Ook struweel-enbosopslagkanworden
bevorderd; eventueelperiodiekbrandenindena-winter.
Uitwendig:
Invloedenvanmest-engifstoffenvanuit cultuurlandkunnen
wordengeminimaliseerd doorlangsdebovenrand extensievere
landbouwuit teoefenenen/of doorhetplaatsenvanheggen
bovenlangsgrubben (vergelijkBosranden enHolleWegen).
Vaarderingsklasse 5(O)
Voorkomen
Zeerschaars.

Voorbeeld
c o ö r d . : 181.0/310.5; 186.6/321.5 en 318.5/192.7
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Vegetatie
Voornamelijk soortenuit zomen,struwelen enbossen opvoedselrijkebodem.Lariksenpopulier zijnaangeplant.Ondergroei
isruderaal.Plaatselijk ontbreekthoutgewas enisdebegroeiingoverwegendruderaal.
Fauna
(Avi)faunavanbossenenstruwelen isfragmentairaanwezig.

Huidigbeheer
Inwendigs
vuilstort,branden engrubbe dichtschuiven.
Uitwendig:
geen.
Potenties
Doorbrandenlijdthethoutgewas schade enwordenbramenbe-*voordeeld.Hierdoor zalhetopgaandhoutopdenduurverdwijnen.
Doorvoortgaanmetvuilstortverandert degrubbe ineenvuilnisbelt.Vordt degrubbe'daarnadichtgeschoven,daniszeniet
meerteherstellen.Bijhetvoortzettenvanhethuidigebeheer
hebben degrubbengeenenkelperspectief,opdenduurzijnzij
nauwelijksnogalszodanigteherkennen.Bijherstelbeheer
ontstaanindetoekomstgrubben zoalsbeschreven indewaarderingsklasse 1(++)en2(+).

Gewenstbeheertenbehoevevanbehoud
Inwendig:
branden,vuilstort endichtschuivennalaten.
Uitwendig:
geen.
Gewenstbeheertenbehoevevanherstel
Inwendig:
branden endichtschuivennalaten.Vuilstortenopruimen.
Eventueel ruderalevegetatieverwijderen doorenige jaren
intensief temaaien (minimaal 2xper jaar)enaftevoeren,
vervolgens opopengedeelten extensiefbeweiden.Ofopengedeelten eventueel eerst doorgeiten,vervolgens doorschapen
beweiden.Lariksenpopulieraanplantverwijderen.
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Uitwendig:
tegengaanvaninvloedenvanuit cultuurland (mest-engifstoffen)doorbovenlangs extensievere landbouwuit teoefenenen/
ofdoorhetplaatsenvanheggenbovenlangsgrubben.
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Potenties
soortenvanzomenen struwelen
opvoedselarmebodem

klasse 2

klasse 1

klasse3

rel.bet,
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soortenvanzomenenstruwelen
opkalkrijke"bodem
soortenvanzomenen struwelen
opvoedselrijkebodem
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»ruderalesoorteni

Potenties

klasse1

klasse 2

klasse3

soortenvandrogegraslandenop
voedselarme (zand,grind)bodem
soortenvandroge,schrale graslandenopkalkrijkebodem

rel.bet.
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soortenvanheischrale graslanden
soortenvan (wissel)vochtige graslandenopvoedsela?i.1kebodem
Iruderalesoortenl
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Schematischoverzichtvandefloristische typeringenklassificatievande
begroeiingvangrubben;boven:houtigevegetaties,onder:grazigevegetaties.
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HOLLEWEGEN
ALGEMENE BESCHRIJVING
Algemeen
Hollewegen zijnwegendieingezonken inhetterrein liggen.Aanbeide zijden
wordenwijbegeleid door steilebermen.Zijworden aangetroffen inminofmeer
hellende situaties ingeaccidenteerde gebieden,inNederland vooral inZuidLimburg.De lengtekanvrijgroot zijn (totcirca1500m ) . Hetwegdek bevindt
zichop0,5 tot5monderhetomringendemaaiveld.Deaangrenzende gronden
kunnenbestaanuitcultuurland, zowelbouw-alsweiland,ofminder algemeenuit
bos. Vergelijkbare situatiesdoenzichvoorbijwegendieonderlangsgraften
lopen ("half-hollewegen")ofopdedalbodem tussen tweegraftenverlopen.

Ontstaan
Hetontstaanvanechtehollewegen ishetgevolgvangeregeldmenselijk verkeer
langsvaste routesoverhellingen,minofmeer dwarsopdehoogtelijnen.
Waarschijnlijk ishierbijveelal reedsuitgegaanvandenatuurlijkegegevenheid indevormvansmalle,door (smeltwater)erosiegevormde insnijdingen
ofdalenopdehellingen (grubben).Doorhetgebruikendedaardoormogelijk
gewordenerosie ishetwegdek steeds dieper ingesneden,zewerden daardoor
bovendien langer.Daarbijgingendezewegen intoenemendemate fungerenals
semi-natuurlijke,oppervlakkigewaterafvoeren tijdensennazwareneerslag.
Eenfunctiemetconsequenties dieverkeerstechnisch enanderszins steeds
minder acceptabelwordengeacht,entegengegaanworden doordrainageen
wegverharding.
Bijwegenonderlangs graften (ofsteilranden inhetalgemeen)isdeweg
nietalleenrelatief dieperkomen teliggendoorerosievanhetwegdek,maar
ookdoorhetophogenvandebovenliggende graft (ziehethoofdstuk graften
voornadere details).

Vegetatie
De steilebermen zijnbegroeidmeteenhoogopgaande vegetatie (lintvormig.
bos)meteengrazigevegetatieofmeteenruigtevegetatie.Afhankelijkvan
deaardvandedoorsnedenondergrond (grindafzettingen,vuursteeneluvia,
loss,verschillende zanden,e.d.)vandevariatie invochtvoorziening vande
expositieenvanhetbeheerworden (complexen;van)zoom-,mantel-en/of sluiergezelschappen aangetroffen (Prunetaliaspinosae;Origanetaliavulgaris;
Sambucetalia)metboslementenvanbijv.hetQuerco-Betuletum,hetFago-Quercetum,
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hetCarpinionbetuli,hetAlno-Padion.Dezebegroeiingenvertonen,zoals
teverwachtenis,groteovereenkomst,evenalsdievandegraften,metdie
vanbosranden(ziealdaar).Hetaandeelvanechtebosplantenkanechter
veelgroterzijn(debreedteisvaakgroter),vooralwaareenholleweg
dooroflangseenbosloopt.
Degrazigebermenwareneertijdsbegroeidmetvaakzeersoortenrijke,kalkgrasland-,heischraalgrasland- (plateauranden)englanshavervegetaties.
Doordevariatieinhetmilieuvanbermenvanhollewegen(substraat,bodemdiepte,erosie,vochthuishouding,hellingenexpositie,breedte)warendeze
vegetatieszeergedifferentieerd.Opslechtsenkeleplaatsenresterenhiervan
nogenigeverarmdevertegenwoordigers.Zeerideaal(oprelatiefvoedselarme
zand-engrindgronden)kunnenvegetatiesontwikkeldzijnwaarinbremof
adelaarsvarendomineren.Deindrukbestaat,datbremwijstopvroegere
verzakkingenvanhettaludenadelaarsvarenopvoormaligbos.
Fauna
Doordevariatieinabiotischeomstandighedenenhetbeheer,zichuitendin
quasamenstellingenstructuursterkuiteenlopendevegetaties,biedtdeholle
wegruimtevooreenrijkeengevarieerdedierenwereld.
Defaunavertoont/vertoondeovereenkomstmetdievangraften,bosrandenen
dergelijkelintvormigevegetatiestructuren (ziedebetreffendebeschrijvingen).
Openkeleplaatsenkomtdedasvoor,alsmedeondermeerdewijngaardslaken
opdrogezuidhellingenlangsbredehollewegendezeldzameslakHelicella
itala.
Onverhardehollewegen,mettijdelijknattekarresporen,kunnenlocaal
vanbelangzijnvoordevoortplantingvanamfibieën(metnamegeelbuikvuurpad enalpenwatersalamander).
Betekenis
Naasteenlandschappelijke encultuurhistorische betekenisbezittende
hollewegenactueelofinpotentie een"beduidende natuurwetenschappelijke
betekenis.Dezeberustop:
- dehuidige statusvankalkgrasland-,heischraal grasland- englanshavervegetaties (alle zeldzame,bedreigde enverdwijnendevegetatietypen,diebijzonder soortenrijk engedifferentieerd zijn);
- defloristisohesamenstellingvandezegraslanden (velezeldzame,
bedreigde enverdwijnende soorten);
- destatusvangoedontwikkeldemantel-enzoomvegetaties (zeldzaam)
endefloristische samenstellingdaarvan (idem);
- destatusvandegeassocieerde fauna (idem);
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- defunctieals"oecologische infrastructuur" ineenverder overwegend
instabiele,dynamische cultuurlijke omgeving;
- deaardwetenschappelijke betekenisalsgevolgvanhetdagzomenvanverschillende geologische formaties enhetaansnijdenvanverschillende
bodemtypen.

Bedreigingen
Devoornaamste bedreigingenvandenatuurwetenschappelijke betekenisvan
dehollewegen zijn
-wijziging vanhetoorspronkelijke beheer (door introductie vanbrandenen
hetgebruikvanchemischebestrijdingsmiddelen,kaalslag en/of aanplant
vanhoutgewas,danwel doorgeenactiefbeheermeer tevoeren);
- storingvanuit deomgeving (invloed vanmestenchemischebestrijdingsmiddelen die aangewendwordenop deaangrenzende cultuurgronden,wat leidt
totverarming enverruiging vanuitde randen);
- storing alsgevolgvanrecreatie ("bermtoerisme";bodemverdichting,eutrofiëring enerosie tengevolgevanbetreding,plukkenenuitgravenvan
planten,eutrofiëring door recreatie-afval,verstoring van'de fauna);
- vuilstort (eutrofiëring, ruimtebeslag);
-wegverbetering (verharding enverbreding vanhetwegdek enaanleg riolering;
aantrekkenvanmeer,zwaarder enmeer interlocaalverkeer,waaronder ook
meer recreanten,met alsgevolgbeidevoorgaand gesignaleerde punten,alsmede somsdirecte aantasting van debermsituatie endebegroeiing);
- verwijdering (dichtschuiven,eventueelnagebruik alsvuilstortplaats,en
opname inhetbodemgebruikvandeaangrenzende gronden).

II. HUIDIGE SITUATIE
1. Klasse 1 (4+),methoogopgaande bermbegroeiing
Vegetatie
Debegroeiingweerspiegelt deaardvanendevariatie inde stabiele,ongestoorde abiotischemilieuomstandigheden,envertoont daardoor eenoptimale
structurele enfloristische differentiatie.Knotbomenkomenregelmatig voor
(wilg,es,ookwel eik,haagbeuk enpopulier).Zievoorde samenstellingvan
devegetatiebijgaande tabelenvoorgaandeparagraaf.

Fauna
Zievoorgaande paragraaf.
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Instandhouding/internbeheer
Bespuitingnalaten.
a.Tenzijdrastischingegrepenwordt(zieonderpotenties)kanhetbeheer
dezesituatienietbestendigen(zalverwordentotklasse3).
b.Als1,dochminderminutieus (instandhoudingalslandschapselementin
visuelezin;isontoereikend).
Instandhouding/externbeheer
Directevernietiging tegengaan(overmatigerecreatie,kaalslag,branden,
vuilstorte.d.).Beperkenvaninvloedenvanbemestingenbespuitinginde
omgeving indienditvrijprobleemloosmogelijkis.
Actueelinternbeheer
Alsindslangeretijdnietmeerhetonder1vermeldejuistebeheer.
a.Minofmeerbosbouwkundigbeheert.b.v.houtproductieen/oflandschappelijkemerites(coulisse;aanplantenkaalkap),somsmetgebruikvan
chemischebestrijdingsmiddelen.
b.Nonexistent,plaatselijkkaalslag,bespuitene.d.
Actueelexternbeheer
Nonexistent.
Potenties
Bijeenjuistbeheerkandeonder1bedoeldesituatiebereiktworden.
Ditbeheerbehelst
a.Geleidelijkverwijderenvandeaanplantenbevorderenvandenatuurlijke
opslag,verderals1.Populierenaanplant,doorgaansinsituatiesdiedaarvoorlangetijdeenlage,grazigevegetatieherbergden:kappenenafvoeren,
verderbeheerals6(ziedaarvoorperspectieven).
b.Inextremegevallenalspopulierenaaplant,inminderextremegevallenals1.
Deperspectievenliggenverindetoekomst.
Gelocaliseerdevoorbeelden
coörd.191.8/309.7
N.B.DeonderVegetatiegenoemdebegroeiingenmetbremofadelaarsvaren
kunnenwellichthetbestehierwordenondergebracht.Deadelaarsvaren
begroeiingenzoudenbeheerdkunnenwordenals3.b.Debremvegetaties
komenwellichtinaanmerkingvooreenextensiefbeweidingsbeheer.
4. Klasse2 (+),metlagegrazigebegroeiing
Vegetatie
a.opkalkrijkdroog/substraat (ondiepebodemopkalksteen):grazige
vegetatiemetnogenkelerelatief triviale kalkgraslandplanten
(zie tabel).
b.opkalkarmdroogenvoedselarmsubstraat (eluvialeplateaus,ontkalktelosslangsdeplateauranden)grazige enminofmeer schralevegetaties (soorten:zie tabel).
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c.opvrijvoedselrijke lossen leem:bloemrijke graslandvegetaties zonder
dehiervoorbedoelde soorten;enigszinsverrijkt,dochruderale soorten
komennietof slechtshierendaarvoor (zie tabel).
d.opvoedselarme zand- engrindgronden:korte,grazigevegetaties.

Fauna
Voorkomen
Tamelijkalgemeen.
Instandhouding/internbeheer
Maaibeheer (benc locaalafgewisseld metperiodiekbranden),opruimen
vanvuilstorten e.d.,nalatenbemestenenbespuiten.
Instandhouding/externbeheer.
Als3.
Actueel internbeheer
Wisselvallig; spuiten,branden, (frekwent)maaien zondermaalsel afte
voerenen/ofnietsdoen,leidend totverderedevaluatie.
Actueel externbeheer
(Vrijwel)nonexistent,negatievebeïnvloeding reeds langeren intensiever
aandegang danbij2.
Potenties
Depotenties liggen inde sfeervanoptimaalkalkgrasland (a),heischraal
enzandblauwtjes grasland (b)englanshavergrasland (c),ziebijgaand
schema,zoalsdie totvoor zeerrecentvoorkwamen.Regeneratie iste
bewerkstelligen dooreenverschralend beheer:aanvankelijkmeermalen
perjaarmaaienenafvoeren,naarmate depotenties zichgaanmanifesteren
(vgl.bijgaande tabel)demaaiintensiteit verlagen toteenmaalperjaar
envervolgenshandhaven (c;minderoptimaal voor1en b ) , of geleidelijk
vervangendoorextensievebegrazing (aenb)ofdoorbranden (suboptimaal,
leidttotverruiging).Uiteraard allenegatieve externe invloedenondervangen.
GelqofcliBeerde voorbeelden: coörd. 191.4/308.9
5.Klasse 3 (0),methoogopgaande begroeiing
Vegetatie
Samenstelling boom- en struiklaagkunstmatig,ondergroeiruderaal.
Fauna
Arm.
Voorkomen
Weinig algemeen.
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Instandhouding/intern beheer
Geenbijzonder beheervereist;grotekaalslag enbespuitenminimaliseren
(fauna).
Instandhouding/extern beheer
Directevernielingen tegengaan (branden,kaalslag,vuilstort e.d.).
Actueel internbeheer
Minofmeerbosbouwkundig beheer t.b.v.houtproductie en/of landschappelijke
merites, somsmetgebruikvanchemische bestrijdingsmiddelen;vgl.3.a.,
ontstaatuitdedaarbeschreven situatienaarmate datbeheer langerduurt,
evenalsdeexternenegatieve beïnvloeding.
Actueelexternbeheer
Nonexistent.
Potenties
Indezelfde sfeernietdirectrealiseerbaar.Kappenenafvoeren,daarna
beherenalsgrazige,ruderaleberm doormiddelvaneenverschralend beheer
(branden,frekwentmaaienenafvoeren;branden snelminimaliseren,maaien
bijwaarneembareverschraling geleidelijk extensiveren).Alsdeeffecten
zichtbaarwordenkomtdekeuze tussendoorgaannaarhetmeestwaardevolle
graslandtype dat terplaatse thuishoort,of terugkerennaar deoorspronkelijke situatie.Het laatste istheoretisch hetmakkelijkst door
inintensiteit afnemende begrazing, indepraktijk doorbrand? en
maaibeheernogverder teextensiveren (toenemendemeerjarige cyclus):
spontane struweelenbosvorming.
Gelocaliseerde voorbeelden
coörd. 191.5/319.0(rvk Ransdalerveld)
6. Klasse 3 (0),met lage,grazige begroeiing
Vegetatie
Ruderale soortenaspectbepalend (ziebijgaande tabel).
Fauna
Soortenarm,triviaal.
Voorkomen
Algemeen.
Instandhouding/internbeheer
Zieactuele situatie.
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Instandhouding/extern beheer
Nietnoodzakelijk,grove directe aantastingen (vuilstort,afgraving e.d.)
vande steilebermenals zodanig tegengaan (instandhouden potenties).
Actueel internbeheer
Als4,doch reeds langer inpraktijkgebracht.
Actueel externbeheer
Idemals4.
Potenties
Zie4,realisatie zaakvan langere adem.
Gelocaliseerde voorbeelden
N.B. Totdezecategoriekunnenvermoedelijkookbermenworden gerekend,
waar inakkeronkruiden domineren.Gewoonlijk zijndergelijke vegetaties
hetresultaatvanbespuiting invoorgaande jaren.Uitdienhoofde
ishetongewensthetbeheer speciaalhierop terichten,hoewel
somsenkele zeldzame soortenkunnenwordenaangetroffen.

7. Deholleweg alsverkeersader
Biologisch-ecologisch maakt deaardvandewegverharding nietveeluit.
Indirect isditwelhetgeval.
- Verbeterde verharding doetmeerverkeer aantrekken,wathetrisicoverhoogtvannegatieve anthropogenebeïnvloeding:verstoring (broedvogels,
das, e.d.), vuilstort,negatieve recreatieve invloeden inhetalgemeen.
- Verbeterde verharding gaaterosie tegen,endaarmeeookvorming
vannatuurlijke openplekken tengevolgevan micro-landverschuivingen
opde steilebermen.De daaraaneigen,zeerkarakteristieke en zeldzame
organismenverdwijnendan (insecten,acrocarpe bladmossen e.d.).
Inditverband ishetwenselijk
- hollewegennietop tenemen inhetnetvandoorgaandewegen;
- hollewegen restrictief open testellen (alleenvoornoodzakelijk locaal
vervoer; inhetalgemeen zoveelmogelijk teontlastenvan gemotoriseerd
verkeer),eninsamenhang daarmee
- hollewegen slechtsverhardenenherstellenop een traditionelewijze;
ni.met leemengrind.
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-verkeerstechnisch nietmeernoodzakelijke onverhardehollewegenaf
te sluiten (eventueelmetuitzondering vanvoetgangersverkeer);hetbeheer
vandevroegereweg zelfkandaneenvandevolgendemogelijkhedeninhouden, zodanig datallehierdoorbewerkstelligde situatieswel ergens
voorkomen:
= alsbermenmetgrazigebegroeiing:beheerwegdek idem (zie 2,4,6);
wellicht isditdeenige situatiewaarineenbegrazingsbeheer alsoptimale
beheersvorm practischmogelijk is;indatgeval isdiebeheersmaatregel,
terbevordering vandediversiteit,preferent;
=alsbermenmethoogopgaandebegroeiing:öfwegbeherenals laagblijvende
vegetatie (zie2,4,6;hieroptimalemogelijkheid totontwikkeling van
mantels en zomen),bfnatuurlijke bosopslag zijngang latengaan.

Inbeide gevallendientdenatuurlijke erosievolledig devrijehand te
wordengelaten.

(Bronnen:vgl.hoofdstukken Graften en Bermen).
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BERMEN
I. Algemenebeschrijving
Bermenkunnen eenzeerrijkevegetatie,floraenfauna
bezitten.Onderinvloedvandewegkanindebermeen
gradiëntsituâtieontstaan.
Hierophebbenook deaanliggendepercelen invloed.Het
bermbeheerbepaalt danhetuiteindelijke resultaat.
Deinvloedvandewegwordtbepaalddoor:
Aardvanhetwegdek.
a.onverhard (verstuiven en/ofverspoelenvanmateriaal
vanaf enuithetwegdek;geleidelijke afspoelingvan
regenwaternaardebermen;geenscherpegrenstussen
bereden deel,datwil zeggenweg,enonbereden deel,
datwil zeggenberm,waardooreenbodemverdichtingsgradiënt ontstaat)
b. "open"verhard,datwil zeggenmetklinkers,leemen
grind,e.d. (watminderverstuiving en/ofverspoeling;
wat directerafspoelenvanregenwater;veel scherpere
grenstussenbereden enonbereden deel)
c. "afsluitend"verhard,datwil zeggenmetasfaltofbeton
(geenverstuiving en/ofverspoelingf direct afspoelen
vanregenwater; scherpegrenstussenberedenenonbereden deel).
Aardenintensiteit vanhetverkeer.
a.ongemotoriseerd verkeer (voetgangers,fietsers,paard-en
-wagens e.d. bewerkstelligen eenrelatief geleidelijke
bodemverdichtingsgradiënt)
b. gemotoriseerdverkeer (auto's,bromfietsersbewerkstelligen,ookaldoordeaanhetwegdek gestelde eisen,nauwelijksofgeenbodemverdichtingsgradiënt; hebbendoorhun
verbrandingsproducten eennegatieve invloedopfloraen
faunavandewegbermen,waaraanook verkeerstechnisch
eisengesteldkunnenwordendienoodzakentoteennatuurtechnischnegatiefbeheer;op defaunadirect enindirect
vaninvloed alsgevolgvanverkeersslachtoffers,barrièrewerking;vergelijkehoofdstuk Vil).
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De invloedvandeaanliggende percelenwordtbepaalddoor:
bodem (oligo-,meso-,ofeutroof ;geëutrofiëerd);
beheer (bos,grasland,akker);
helling (inverbandmet eventueel inspoelenvanmateriaal).
Tenslotte isdebermsituatie zelfvancentralebetekenis:
ligging enhelling (hellinghoek,expositie tenopzichtevan
de zon,enz.);
aardvandebodem (textuur,structuur,voedselrijkdom e.d.);
beheer (beweiden,maaien,branden,kappen,niets doen, enz.).
Voorwatbetreft de zogenaamdehollewegenendeinde
bermenvoorkomendeheggen ziededesbetreffende hoofdstukken.

Vegetatie
Beètaatdeelsuit struwelen (ziehiervoordehoofdstukken
HeggenenHolleWegen).
Daarnaastkalkgraslandmet soorten zoalsduifkruid,middelsteweegbree,scherpgras,kalkwalstro enruige scheefkelk.
Oparme,drogerendzinabodemskomenwatmeeropenvegetaties
voormet soorten zoalsmuurpeper,zachtvetkruid,akkerhoornbloem,zandmuur,slangekruid, echtwalstro e.d.
Op zuurdere,relatiefvochtigerbodem zijnonderanderete
vindenhondsviooltje,brem,tormentilenkantighertshooi.
Vegetatiekundigbehorendebermenmeestal tothetTrifolio
(medii)Agrimonietum (zoombegetaties),hetKoelerio-Gentianetum (kalkgrasland,opkalkhellingen),hetVioloncaninae
(heischraalgrasland opdemeerverzuurde grondenopde
plateaus)enhetArrhenateretum elatioris(glanshavergraslandindebeekdalen).Vaak echterzijndezevegetatietypen
slechtsfragmentarisch ofinverarmdevormaanwezig.
Opvallend isdevaakgroterijkdom aanbloemen.Hetaantal
inbermenvoorkomendeplanten iszeergroot;eendeelhiervanwordtbuitenwegbermen slechtsweinigaangetroffen.

Fauna
Potentieelgroterijkdomaaninsecten,onderanderevele
soortenvlinders,graafwespen,sluipwespen,hommelsen
kevers.Ook deslakkenfaunakan zeerrijk zijn.Eendeel
vandezesoortenkomtbuitenwegbermeninclusief dievan
hollewegenweinigvoor.Dezerijkdomwordt veroorzaakt
doorhetvaakvrijwarmemicroklimaat endezeergevarieerde
vegetatie.
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Derijkdom aanongewervelden trektveel insectenetersaan,
waardooronderandere spitsmuizen enegelsveel inbermen
fourageren.
Ook steenuil entorenvalk jagenopdeindebermenlevende
(grotere)insecten,(spits)muizen e.d.
Deinextensiefbeweidgrasland (schapen)voorkomendemieren
vormenvaakbultenwaarop danweereenafwijkendevegetatie
ontstaat.
Betekenis
-Bloemrijkevegetaties,vaak zeersoortenrijk encomplex
(talrijkebiotischeovergang-enabiotischegradiëntsituaties),meteengrootaantal (eldersminderalgemene)
soorten.
- Soortenrijke engevarieerdeinsecten-enslakkenfauna,
waaronderspecifiekebermsoorten.
Huidige situatie
Tenbehoevevanhet steedsintensieverwordendeverkeerzijn
velewegenmet eenafsluitendeverhardingbedekt,waardoor
eenvandeoorzakenvandegradiëntrijkdom vandebermen
verdween.Gevolg:achteruitgangvande (vroegerzogevarieerde)vegetatie,directgevolgd doorachteruitgangvande
fauna.
Hetverkeerisook directvaninvloedopdevegetatie
(uitlaatgassen)enfauna (verkeersslachtoffers; dooruitlaatgassenvergiftigde ofverdwenen planten).
Steedsmeerwordt de (nadelige)invloedondervondenvan
het inwaaien eninspoelenvanmest-engifstoffenvanuit
deomgeving;ookhetgebruikvanwegenzout doet zichgelden.
Beweiding (zoalsvroegerdoorschapengebeurde), isvoor
deboerennietmeerlonend,evenminalsmaaien.
Hetbermbeheerwordtvaak slechtsbepaald doorverkeersveiligheid- ennetheidsaspecten, datwil zeggendebermvegetatiewordt zeerkort gehouden doormiddelvanzeer
geregeldmaaieneneventueel zelfs spuitenmetherbiciden.
Vegetatie enfaunagaanhierdoor zeerachteruit.Delaatste
tijdwordt echterweermeerrekeninggehoudenmethetbehoud
vanvegetatie enfauna.
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Debermen langsonverhardewegenwordenvaak aanhunlot
overgelaten,waardoorwaardevolle graslandbermenmot
struweelbegroeid raken.Ookwordtwelbranden toegepast
omdevegetatiekort tehouden,maarditheeft afhankelijk
vanhet tijdstip ookminofmeernadelige effecten.

Bedreigingen
-Afsluitendewegverharding: aantastingvandebasisvande
variatie indevegetatie,namelijk degradiëntrijkdom
- wegverbreding: smallerebermen,daardoorminderruimte
voorgradiënten
- intensiefverkeer:meerverkeersslachtoffers enschadelijke effectenvanuitlaatgassen
- opgevenvroegerebeheer:vaakongewenste struweelvorming
enverruiging
-mest-engifstoffenvanlandbouwpercelen:eutrofiëring
vandebodem enverstoringvanfloraenfauna
- verkeersveiligheid: vaak enzeerkortmaaien,gebruik
vanherbiciden envanwegenzout,waardoorverarming
optreedt.
Vroegerebeheer
Debermenwerdendoordeboeren zoveelmogelijkbenut.
Struiken enbomenwerdengesnoeid engekapt tenbehoevevan
geriefhout e.d.
Menliet deschaapskudde ophunterugwegaanhet eindvan
dedagenigeuren in (kalkgrasland)bermengrazen.
Anderebermenwerden jaarlijksgemaaidterverkrijgingvan
voldoendewintervoer.
Tegenwoordighebben deboerengeenbehoeftemeeraangeriefhout, zijndeschaapskuddenverdwenen enishetmaaienvan
debermendoordeboerenooknietmeereconomisch zinvol.
Huidigbeheer
Omdevroegere rijkdom zogoedmogelijk terugtekrijgen
moethetbeheervooralafgestemdwordenopdeaardvande
vegetatie enmoet zoveelmogelijk teruggekeerdwordentot
deoorspronkelijke beheerswijzen.
a.Maaien.Niet tevaak (eenmaalper jaar;slechts zeer
productieve 2xper jaar). Tijdstip afstemmenopde
bloeitijdenvandetebehouden soorten (tijdgevenvoor
zaadvorming e.d.).
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Maaiselafvoerennadat eventueel zaadisuitgevallen.
Niet tekortbijdegrondmaaien (bodemverwondingvoorkomeninverbandmet indegrondnestelende"bijenzoals
Osmia,AndrenaenAnthophora).
b.Extensievebeweidingmet schapen (vooralkalkgraslandbermen).Hierbijontstaandanweerdebultvormigemierennestenmethunkarakteristieke vegetatie.Bijmaaien
worden dezemierenbultenkapotgemaaid.
c.Onderhoudhoutgewas.ZieHeggenenHolleWegen.
d.Zoweinigmogelijk afsluitendverhardenvanwegen.
e.Tegengaan toevoermest-engifstoffenuitnaburige
percelen (heg,bermgreppel).
f.Tegengaan toevoer zoutenandere schadelijke stoffen
vanuit deweg (goot).
g.Inverbandmetverkeersveiligheid bijgroterewegenmoet
eenstrooklangsdeweg zeerkort gehoudenworden.Deze
strooknietchemischbehandelen,maarmaaienenzosmal
mogelijkhouden.Derestvandebermbeheren zoalsboven
omschreven.
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II.

Huidige situatie
Er zijnzowelvlakke als steile"bermen.Hetverschil tussen
dezelaatsten ende"bermenvanhollewegen isgelegen inde
grotere steilheid eninhetmeergeslotenkaraktervan
hollewegen (waardoor zijeenveelafwisselender enextremer
microklimaat bezitten).
Bijdewaardering zijnde"bermenophun kruidenbegroeiing
beoordeeld zodat inhetonderstaande geenprincipieelonderscheidwordt gemaakt tussenbermenmethoogopgaande en
bermenmet laagblijvendebegroeiing.
Vaarderingsklasse 1(++)
a.Methoogopgaande begroeiing.
Voorkomen
Schaars.

Voorbeelden
co^rd. 192.2/315.5
Vegetatie
Dedifferentiatie indebegroeiingweerspiegelt de
variatie inabiotischemilieuomstandigheden.Voorkomende
soortenzijnbos-enstruweelsoorten.Opdearmeregedeelten,zoalsdeplateauranden, soortenvanhetbeukeneikenbos;opdrogevoedselrijke gedeelten soortenvan
hethaagbeukenverbond; enopvochtigevoedselrijkegedeelten soortenvanhetelzen-vogelkersverbond.Ook
soortenvangrazigevegetatieskomenvoor.Op dearmere
gedeeltenkantighertshooi;op dehellingen elementen
uithetkàlkgraslandensoortenbehorend totdeglanshaverorde.
Ookboszoomplanten zijnaangetroffen.Knotbomenvanes,
hazelaarenwilg zijnincidenteel aanwezig.Plaatselijk
komenhagenvanmeidoorn en,oparmeregedeelten,met
hulstvoor.Vergelekenbijhollewegen zijndezebermen
minder soortenrijk.

VIII.134
Fauna
Avifaunavanstruwelen.
Huidiginwendigbeheer
Bestaatvoorhoogopgaandhoutgewasuitnietsdoenofplenteren?Hagenwordengeschoren;ookruiguitgegroeide hagen
komenvoor.Knottenworden somswel,somsnietbijgehouden.
Huidiguitwendigbeheer
Geen.
Potenties
Bijgelijkblijvendbeheerkunnenbermenvan waarderingsklasse 3 (o)en2(+)ontstaanalsgevolgvaninvloeden
vanuitaangrenzend cultuurland (inwaaienvanmest-engifstoffen)envanverstoringvanuit deweg (strooizouten
andere schadelijke stoffen).Bijherstelbeheerwordenmogelijkhedengeschapenvoor soortenrijkerevegetaties.
Gewenstbeheertenbehoevevaninstandhouding enherstel
Inwendig:
houtgewas doorplenterenofmittelwaldcultuuringoede staat
houden.Knottenonderhouden.Heggen ruiglatenuitgroeienen
eensinde20à30jaarterugzetten.
Uitwendig:
invloedenvanuitaangrenzend cultuurland envanuitdeweg
tegengaan.
b.Met laagblijvende begroeiing.
Voorkomen
Schaars.
Voorbeelden
nietaangetroffen.
Vegetatie
Gekenmerkt doorsoortendieterplekkethuishoren.
Indebegroeiingkomensoortenvoorvan kalkhellinggrasland,
welkevooreendeelook indroog,voedsel-enkalkarmgrasland
kunnenvoorkomen.
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(Desoorten die droog,voedsel-enkalkarmgraslandonderscheidenvankalkhellinggrasland zijnniet indebermen
aangetroffen.Dehierbedoeldeheischrale graslanden e.d.
zijnwel eldersindetekstnaderbeschreven.
Vergelekenmethollewegen isditvegetatietype slecht
ontwikkeld.Ditlaat zichverklarenuithetgegevendat
debermenvanhollewegen steiler zijndan (steile)bermen
zodathetdaarmoeilijkerisgeweesthetbeheerteintensiveren.Ook soortenuit deglanshaverorde komenvoor.

Fauna
Ziealgemenebeschrijving envergelijk ookhoofdstukken
BosrandenenHeggen (metbetrekkingtotstruwelen)enHolle
wegen.
Huidig inwendigbeheer
Nietsdoen,maaien,kalkhellinggrasland plaatselijkbranden.
Plaatselijk herbicidengebruik.
Huidiguitwendigbeheer
Geen.
Potenties
Bijgelijkblijvendbeheerkunnenbermenuitwaarderingsklassen3 (o)en2(+)ontstaan.Ditvanwege onvoldoende
afvoervandevegetatie,vanwege deinvloedenvanuitaangrenzendcultuurland (inwaaienvanmest-engifstoffen)en
verstoringvanuit deweg (strooizout enandere schadelijke
stoffen),envanwege herbicidengebruik.
Bijherstelbeheerkanhetkalkhellinggrasland ofglanshavergrasland zichverderontwikkelen.
Gewenstbeheertenbehoevevan instandhouding enherstel
Inwendig«
kalkhellinggrasland plaatselijk brandenof,beter,extensief
beweidenmet langstrekkende schapen.Overige grasvegetaties
eenmaalperjaarmaaien enafvoeren.Herbicidengebruiknalaten.
Uitwendig:
beïnvloedingvanuitaangrenzend cultuurland envanuitde
wegtegengaan.
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Waarderingsklasse2(+)
Voorkomen
Vrijalgemeen.
Voorbeeld
methoutgewas:coörd. 180.8/317.0
zonderhoutgewas:coörd.189.5/314.35
Vegetatie
Grasvegetatie vanvoedselrijke situatieswaarinplaatselijk
elementenvanvroegere schralevegetatiesvoorkomen.Hiertoe
rekenenwijde soortenvankalkhellinggrasland,welkevoor
eendeeldezelfde zijnalsdievandroog,voedsel-enkalkarmgrasland, (desoorten diedroog,voedsel-enkalkarmgraslandonderscheidenvankalkhellinggrasland zijnnietin
debermenaangetroffen.Daardie indegraslandenwelvoorkomen,isdittypegraslandsoorten tochapart indathoofdstik
vermeld)ende soortenbehorend totdeglanshaverorde ofde
daarondergerangschikteplantengemeenschappen.Naastdeze
schraleelementenkunnenakkeronkruiden enincidenteel
ruderale soortenvoorkomen (vgl.Holle wegen).
Houtigebegroeiingbestaanuitbrem ensoortenvanhet
beuken-eikenbos opdearmeregedeelten.Opdevoedselrijke
gedeelten,droog,soortenvanhaagbeukenverbond en,vochtiger,
enkele soortenvanhet elzen-vogelkersverbond.Soortenuit
dekruidenbegroeiïngvandezevegetatietypenkomenvoor.
Naastnatuurlijkehoutbegroeiingkomtaangeplant houtgewas
voor,eventueelmet standplaatsvreemdesoorten.Heggenmet
meidoornen,oparmeregedeelten,methulst zijnaanwezig,
evenalsknotenvanes,hazelaar,iep enwilg.
Fauna
Verarmd tenopzichtevanklasseI.
Huidiginwendigbeheer
Nietsdoenofmaaien zonderafvoer.Plaatselijk isvuilstort
aangetroffen.Beheervanheggen enknotenvarieertvanniets
doentotregelmatigonderhoud.Houtgewaswordtnietbijgehouden,ofmogelijk wordt zonu endankap-ensnoeiwerk
verricht.
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Huidiguitwendig"beheer
Geen.
Potenties
Bijgelijkblijvendbeheerontstaanbermenuit dewaarderingsklasse 3(o)(zieparagraaf i)doorverwaarlozingvanhoutgewasenaanvoervanmest-engifstoffenvanuitwegenaangrenzend cultuuwland.Indienheggenniet eens inde20à30
jaarteruggezetworden,raken zeinverval.Knotenvanwilg
verdwijnen indien zenietwordenbijgehouden.
Bijherstelbeheerontstaatkalkhellinggrasland, deovergang
naarheischraalgrasland,drogezandigegrasvegetaties en
glanshavergrasland, opdedaarvoorgeschikteplaatsen« idem
rijkere ondergroei opplaatsenwaarhoutgewas aanwezigis.
Gewenstbeheertenbehoevevan instandhouding enherstel
Inwendig:
voorinstandhoudingmogenheggenruiguitgroeien; zemoeten
eensinde20à30jaarworden teruggezet.Knoten,vooral
vanwilg,onderhouden.Overighoutgewas instandhoudenmet
behulpvankap-ensnoeiwerk.Vuilstortenopruimen.Herbicidengebruiknalaten.Voorinstandhoudingvandegrazige
vegetatie deze eensinde 1à2jaarmaaienenafvoerenom
verruigingtevoorkomen.
Voorherstel degrazigevegetatie twee jaarperjaarmaaien.
Navoldoendeverschraling eenmaalperjaar.Afhankelijkvan
dedanontstane situatiekanhetmaaibeheer geleidelijk
wordengestaakt teneinde struweelvormingmogelijk temaken.
Ookkanhetmaaibeheerwordenvoortgezet (alsgrasvegetaties
behorend tothetglanshaververbond zichontwikkelen)ofkan
hetwordenvervangen doorextensievebeweidingmetbehulp
vanlangstrekkende schapen (alskalkhellinggrasland, de
overgangnaarheischraal grasland ofdroge,zandigevegetaties zichontwikkelen).
Uitwendig:
voorinstandhouding enherstel verrijkende enverstorende
invloedenvanafaangrenzend cultuurland envanafdeweg
tegengaan.
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Waarderingsklasse3 (O)
Voorkomen
Algemeen.
Voorbeelden
vrijwelalleoverigewegbermen.
Vegetatie
Debegroeiing iaruderaal (vgl.Hollewegen) .Houtige
gewassen (meidoorn,haagbeuk,populier,knotes,braam)
komen incidenteelvoorevenalsrelictenvanmeidoornheggen.
Fauna
Soortenarm,metrelatief algemene soortenvaninhet
algemeengestoordemilieus.
Huidig inwendigbeheer
Geen,ofbrandenhetgeenweelderige groeivanbraamsoorten
oplevert.Veelvuilstort.Plaatselijk herbicidengebruik.
Huidiguitwendigbeheer
Geen.
Potenties
Bijherstelbeheerkunnen struweel-engraslandvegetaties
zoalsdieinwaarderingsklassen 2 (+)en1(++)(zieIIen
lil)voorkomentotontwikkelingkomen.
Gewenstbeheertenbehoevevaninstandhouding enherstel
Inwendig:
voorinstandhoudingvuilstorten opruimenenherbicidengebruiknalaten.Voorherstelkunnenverdwenenheggenen.
(knot)bomenwordenbijgeplant.Kruidenbegroeiïngtweemaal
perjaarofvakermaaienenafvoeren.Navoldoendeverschralingeenmaalperjaar.Afhankelijk vandedanontstane
situatiekanhetmaaibeheergeleidelijk gestaakt teneinde
struweelvormingmogelijk temaken.Ookkanhetmaaibeheer
wordenvoortgezet ofkanhetwordenvervangen doorexten-
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sievebeweidingmetlangstrekkende schapen.
Uitwendig:
voorinstandhouding geen.Voorherstel deaanvoervanmestengifstoffenvanuit aangrenzend cultuurland endeweg
stoppen.

(Bronnen:VanHaperen,1973» MörzerBruyns,1971;Sloet
vanOldruitenborgh&Gleichman,1974;Staatsbosbeheer,
1970;Zonderwijk, 1971,1973,1974).
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HEGGEN
I. Algemene beschrijving
1.Typering enontstaan
Heggen zijnsmallebeplantingsstroken begroeidmet
houtigegewassen,echterzonderofmet slechtsverspreidenkelehoogopgaande bomen.Zijvertonenin
milieuomstandighedengroteovereenkomstmetbosranden,
metnamemetboemantels(voornadere informatie,zie
hoofdstukBosranden).
Heggen (inclusiefhoutwallen)hebbenhunontstaan
meestal tedankenaandebehoeftenaanperceelscheidingenenbeschermingvanakkerstegenveeen/ofwild.
Voordatprikkeldraad e.d.hiervoorbeschikbaarkwam,
werdenheggenvoorditdoelgebruikt,alofnietop
eenverhoging (houtwal),eventueelmet aanweerszijden
eenslootofgreppel (tervoorkomingvanwortelconcus?rentie).Voorbeschuttingvanhetveelietmenweleen
deelvandehegwat doorschieten.Ookwerdenvoordit
doelknotenaangeplant;dezeleverden dantevensgerief
hout.
Demethoutgewasbegroeideperceelscheidingen in
Zuid-Limburgbestaanvrijweluitsluitenduitheggen,
doorgaansmetmeidoornalsaspectbepalendehoutsoort.
Meidoornheggenkomenelders inonslandinhoofdzaak
voorinhet rivierengebied.
Demeesteheggenkomenvoorincultuurland.Langsgrafteneninbermenvan (holle)wegenkomenookheggen
voor.
2.Vegetatie
Vegetatiekundig behoren deheggentotdebosmantelgezelschappen (voornamelijk struweelgezelschappen,met
elementenuitbosgezelschappen).Zoomvegetatieskunnen
aldannietgoedontwikkeld aanwezigzijn.
Aspectbepalende soorten zijno.a. eik,es,iep,haagbeuk,diversewilgesoorten,hulst,vlier,een-en
tweestijligemeidoorn,vogelkers,kornoelje,diverse
rozensoorten,diversebraamsoorten,bosrank,berberis
enkamperfoelie.

VIII.141
Inverbandmet defunctievanveekering ishet aandeel
vandedoorngewassenvaakgroot:meidoornheggen.
Naast spontaanopgekomen soortenheeft demensdesamenstellingvandestruiklaagmede"bepaalddoorbepaalde
soortenmeervrijtestellenofaanteplanten(bijvoorbeeldknoten)vooronderandere productiedoeleinden.
Opvallende soorten indekruidlaag zijnonderandere
Pyrenese ooievaarsbek,heggerank, diverseorchideënsoorten,bosanemoon,akelei,marjolein enagrimonie,
datwil zeggenboszoomsoorten diebijdebetreffende
mantelgezelschappenhoren.

5.Fauna
Ookmetbetrekking totdefaunakaninbelangrijkemate
verwezenwordennaardealgemenebeschrijvingvande
bosranden.Deheggen,vooraldeoudere,doorgeschoten
heggenbiedengeschiktenestgelegenheidvooronderandere
torenvalk,ransuil,bosuil,steenuil,holenduif,grasmus,
braamsluiper,grauweklauwier,geelgorsenortolaan.
Vooral deknotenkunnenbelangrijk zijn (bijvoorbeeld
voorsteen-enbosuil).
Ookvoorveleandere diersoortenkunnenheggen eengeschiktbiotoopvormen,onderanderevoormol,egel,
bosspitsmuis,bosmuis,aardmuis,konijn,haas,wezel,
hermelijn,bunzing,vos,das,levendbarendehagedis,
hazelworm,paddenenveleinsecten.
Vooral dezuidkantenvanheggenkunnen eenzeerrijke
(entomo-)faunabezitten.Hetaandeelvandeinsectenetersenparasitaire soorteniserggroot.
4.Betekenis
DebetekeniBvandeheggen issterk afhankelijk vande
matevanonderhoud,vaneventueleveevraat,bespuitingene.d. envanhetvoorkomenvanandereboomsoorten
dandehoofdsoort (meidoorn),vooralvanknotbomen
(haagbeuk,es,e.d.).
Naarmate doorfrequenterbeheerdeheggenmeernaar
hagenneigen,aanvretendoorhetvee toeneemt endesamenstelling (soorten enstructuur)uniformer is,neemtde
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biologisch-oecologische betekenis àf.Enigszinsdoorgeschoten,oudereheggen (meerjarige snoeicyclus),met
eenniet intensief doorhetveebegraasde ondergroei
enwaarinknoten enandere"bomenvoorkomen,zijnvan
grotebetekenis,vooraloplokale schaal (zieparagraaf
2en5)« Veel eldersinhetou.ltu.urlandnietvoorkomende (verdwenen)plantensoorten (waaronderbosmantel-en
zoomplanten)vinden inhettenopzichtevandeomgeving
afwijkende enstabielemilieuvanzulkeheggengeschikte
groeiplaatsen.Dergelijkeheggenherbergenookeenzeer
rijkefauna,met daarbijvele carnivoreofopinsecten
prederende ofparasiterende diersoorten.Deze jagen
vooreenbelangrijk gedeelteookbuitendeheggenop
hetcultuurland opdaarschadelijk geachtesoorten.
5.Bedreigingen
Degrootstebedreigingvoordeheggenishetverloren
gaanvanhunfunctiesalsperceelsscheiding enproducentvangeriefhout e.d.Enerzijdswordthetthansveelal
efficiëntergeachtprikkeldraad ofietsdergelijkste
plaatsen,anderzijdsvaltdenoodzaak totrendabelgeachtonderhoudweg.Alsgevolghiervan isdanookeen
deelvandeheggenopgeruimd.Eenanderdeelwordtniet
meergoedonderhouden.Vooralknotbomenhebbenhiervan
telijden.Ervallendoorhetwegvallenvandezeknotbomen enhet incidenteel afstervenvande struikenopen
stukkenindeheggen,dienietmeerwordeningeplant.
Debetekenisvandezeheggenloopt daardoorsnelterug.

Eentweedebedreigingvormt deperceelsvergroting (op
grote schaal inruilverkavelingsverband),waarbijin
deweg staandeheggengeheelwordenopgeruimd.Ook
mest enchemischebestrijdingsmiddelen vormeneenbedreigendefactorvoordefloraenfaunavandeheggen.
Watbemestingbetreft,gaathet hierbijvooralomovermatige dosering (drijfmestbijvoorbeeld).Doorhun
ligginginomgevend cultuurland isde levensgemeenschap
vanheggenvanoudsherreeds inmeer (bouwland)of
mindere (vanoriginegrasland)mate ingesteldopbemestingsinvloeden.
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Tenslottevormthetgebruikvanheggenvoorhet storten
vanafval,overmatigeveevraat enderecreatie (langs
openbarewegen:betreden,plukken,verstoren)eenbedreiging.
Overigensmoet opgemerktworden,dateenuniform,jaarlijksuitgevoerd intensief snoeibeheervandeheggen
kanleiden toteenvormige smallehagenmet eenrelatief
lagebotanische enaoölogischebetekenis,enindiezin
ookalsbedreigingmoetwordenopgevat.

6. Beheer
6.1Behoud
Deheggenwerdenvanoudsheronderhouden doortesnoeien
(struiken)entekappen (knotbomen,hoogopgaand geboomte).
Inhetverledenwerdwaarschijnlijkookeensinde
ongeveertien jaargekalkt ommassaal optredenvande
stippelmot tevoorkomen,ietswat thansnoginhet
Luikse regel is.Het doelvandezemaatregelenwasde
heggengoeddichttehouden.
Waarverjongingnoodzakelijkwas,werd sterk ingesnoeid
ofgerooidenopnieuwingeplant.
Voorhetbehoudvaningoed staatverkerendeheggendient
ditoudebeheervoortgezet ofweeropgevat teworden.
Defrequentievanhet snoeien isechterafhankelijkvan
dedoelstelling.Uitbiologischeoverwegingenishet
gewenstnaareenruimtelijk afwisselend beeldtestreven.
Jaarlijksgesnoeide,opeenvastemaatvanhoogteen
breedtegehoudenheggenkrijgenhetkaraktervan (smalle)
hagenmet eenrelatief lage biologisch-oecologische
betekenis.Bijeensnoeifrequentievaneensindetwee
à drie jaar,waarbijmenookweerterugsnoeit totde
oudemaat,geldtditnogsterker.
Indienmenindatgeval echteralleenbijsnoeit (devorm
instandhoudt),eventueel lange takkeninvlecht,endaarbijaccepteert datdeheggeleidelijk inhoogteen
breedte toeneemt,danzal sprake zijnvaneengrotere
biologisch-oecologische betekenis.Plaatselijk laten
doorschieten endaarnaeensinde20à50jaarterugzetten,zoalsookvroeger (enthansnogwel)tenbehoeve
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vanhetvee (beschutting)gebeurde,leidttoteenextra
diversiteit;ditruigerehegtype (vergelijk deMaasheggen)
isvooralornithologischvan"betekenisenkanookeen
relatiefrijkereondergroeiherbergen (flora,entomofauna
e.d.).
Bijditallesgaathetomdehegals"op zichzelf staande
bosmantel".Eenrijkontwikkeldekruidlaagofondergroei
(zoomvegetatie)zalvanoudsherslechts incidenteel
aanwezig zijngeweest (inbouwlandgebieden,langswegen
engraftene.d.,waarveevraatbeperktofafwezigwas).
Degrotebetekenisvandezeondergroeimaakthetwenselijk dezewaarmogelijk instandtehoudenoftebevorderen.Inhetlaatstegeval,waardeheggenaangrasland
grenzen,zalhetnoodzakelijk zijnopcircaeenmeter
uit dehegeen"open"afrastering teplaatsen(prikkeldraad;inreservaatgebieden, daaraangrenzendebeheersgebieden e.d.).

6.2 Herstel
Afgetakeldeheggen enverdwenenheggenkunnenhersteld
wordendoorbij-respectievelijk opnieuwinteplanten.
Tervoorkomingvanveevraat (ingraalandgebied)zalhet
dannoodzakelijk zijnlangsdeinplant eendraadte
spannen;verderonderhoud,anders daninboetenvanniet
aangeslagen struikenenlaterbijsnoeien (zie6.1),kan
uitbijvoorbeeld landschappelijke overwegingenwenselijk
zijndochisombiologische redenennietnoodzakelijk.
Te sterkuitgegroeide struikenkunnen ingesnoeidworden.
Doorgeschotenknotbomen dienenvanalle (vooral zwaardere)
takkenontdaan teworden endaarnaweergeregeldgeknot
teworden.
Bronnen:C.K.J.N./N.J.N.1976;Schrafer etal.1957;van
Weelderen 1965;Westhoff&DenHeld 1969je.a.,
vergelijk ookhoofdstukbosranden.
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II.Huidige situatie
Waarderingsklasse1 (++)
Voorkomen
Vrijschaars.
Voorbeelden

c o ö r d . : 186.8/315.6 en 186.25/315.5
Vegetatie
a.meidoornheggen,regelmatigmet anderehoutsoorten
gemengd;minofmeerdoorgeschoten;
b. enkelehagenofhoutwallenmethoutige soortenuit
devolgendeoecologische groepen:
eenenkelevankapvlakten, zomenenstruwelenop
voedselrijkebodem.Verdersoorten kenmerkend voor
zomenenstruwelenopkalkrijkebodem,bossenvan
voedselrijke bodem,bossenopkalkrijkebodemen
bossen,struwelen enzomenopvoedselarmebodem.
Zowel ina.alsb.knottenenopgaandebomen,een
enkelewilg,verderes,iep;ookknottenhagen.
Ondergroeibevatnaast ruderale soorten somsookkruidachtige soortenuit deonderb.genoemdegroepen.
Fauna
ZieI.3.
Huidiginwendigbeheer
Niets doen,ofdeheggenopgezettetijdenterugzetten.
Indatgevalgaan zetijdelijk overinheggenvankl.2(+)
ennahetruiguitgroeienherkrijgen zehunwaarde.
Hetonderhoudvanknottenvarieertvan regelmatig
bijhouden totverwaarlozen.
Enkeleheggenwordenplaatselijk gesnoeid enplaatselijk
niet, zodaterruiguitgegroeide gedeeltenontstaan.

Huidiguitwendigbeheer
Voor zoverbekendgeen.
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Potenties
Bijvoortzettingvanhethuidigbeheer zullendeheggen
intact"blijven(mits zeopgezettetijdenwordenteruggezet).Knottenvan "zachthoutsoorten" (wilgbijvoorbeeld)
lopendekansteverdwijnen.
Bijhethiernabeschrevengewenstbeheerkandevegetatie
soortenrijkerworden,vooralals (ingraslandgebieden)
opca.1meteruit dehegeendraadwordt gespannen
(zieI.6.1).
Gewenstbeheertenbehoevevaninstandhoudingen
verbetering
Deheggen eensinde20à30jaarterugzetten.
Knotten,vooralvanpopulierenwilgbijhouden eneventueelvervangen doorjongeaanplant.Snoeibeheerkan,
waarhet inhetverledenwerdtoegepast,wordenvoortgezet (vergelijk I.6.1).
Tegengaanvaninvloedenuit aangrenzend cultuurland
(overmatigmestgebruik,besluitenvandeheggenmet
chemischebestrijdingsmiddelen).Verschraling indeonmiddellijke omgevingkanresulteren ineennatuurlijker
ondergroeivandeheggenvangrotebetekenis;
dit zaldoorgaansechteralleen "lonend"zijn (tenopzichtevandeonkosten)inbijvoorbeeld reservaatgebieden,
waarditaspect reedsomandere redeneninhetgedingis.
Vaarderingsklasse 2(+)
Voorkomen
Algemeen.
Voorbeelden
coörd.191.3/309.4en 193.0/308.3
Vegetatie
a.Meidoornheggen,ookwelmetanderehoutsoorten gemengd
b. enkelehagenofhoutwallenmethoutige soortenuitde
volgendeoecologischegroepen:
kapvlakten, zomenenstruwelen opvoedselrijke bodem,
zomenenstruwelenopkalkrijkebodem,bossenop
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opvoedselrijke bodem,bossen opkalkrijkebodem,
bossen struwelen enzomenopvoedselarme bodem.
Zowel ina.alsb.geknotte enopgaandewilg,els,es,
haagbeuk enpopulierregelmatigaanwezig;van iepincidenteel.Ookknottenhagen.
Ondergroei a.enb.:ruderalebegroeiing ensomsenkele
kruidachtige soortenuit deonderb.genoemdegroepen.

Fauna
ZieI. 3» relatief soortenarm.
Huidig inwendigbeheer
Onderhoud isredelijk,deheggen zijnoverwegend gesloten
methierendaargaten.Zowelgoedgeschorenheggenals
doorgeschotenheggenkomenvoor.Hetonderhoudvan
knottenvarieertvanregelmatigbijhouden totverwaarlozen.Plaatselijk vindt onderinvloedvanrecreatie e.d.
verruigingplaats» Vraat doorveeleidt ineen (gering)
aantalgevallentotaantastingvandeheggen.Vuilstort
enbespuitingmetherbicidenkomenvoor.
Huidiguitwendigbeheer
Plaatselijkwordengateninheggenmetprikkeldraad
afgerasterd omvee teweren enzoherstelvandehegte
bevorderen.Overigensgeenuitwendigbeheer.
Potenties
Bijvoortzettingvanhethuidigebeheer zaleendeelvan
deheggenopdenduurovergaan inheggenvancategorie
3 (O)eneendeelvandeheggen zalintactblijven.Bij
herstelbeheerkunnenruiguitgegroeideheggenmeteen
gevarieerdhoutbestandwordengemaakt,hetgeendevogelstand tengoedekomt.Indeondergroeikunnen zoom-en
mantelplanten zichvestigen.
Gewenstbeheertenbehoevevaninstandhouding enherstel
Voorinstandhouding deheggenruiglatenuitgroeienen
eensinde20à30jaarterugzetten.Knotten,vooralvan
populier enwilg,bijhouden; idem ela.Regelmatigbijsnoeienzaldoorgaans gewenstzijn.
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Vuilstortenopruimen,bespuitingmetherbicidennalaten
endeinvloedvanrecreatie terugbrengen.
Voorhersteldeheggentegenovermatigevraat doorvee
tebeschermen doordeheggenafterasterenofdeveebezetting terugtebrengen.Gateneveneens afrasteren
omongestoordherstelmogelijk temaken,eventueelbijplantenmetverschillendehoutsoorten eneventueelknotten.
Tegengaanvaninvloedenuitaangrenzend cultuurland
(vooralvanchemischebeÉèrijdingsmiddelen;vergelijk
ookklasse 3 (++).
Vaarderingsklasse 1(o)
Voorkomen
Algemeen.
Voorbeelden
veleafgetakeldeheggenmetgatenofbespuitingsschade.
Vegetatie
Soortenarmeheggen,demeestemetmeidoorn overheersend.
Eenenkelemaalgeknotte en/ofopgaandehazelaar,eik,
es,haagbeuk,wilg,populierenelsaanwezig.Enkele
elzenwindschermen.
Ondergroei ruderaaltotgrazig (alsaangrenzend weiland).
Fauna
VergelijkI.3,soortenarm,metrelatiefalgemene soorten
vaninhetalgemeengestoordemilieus.
Huidig inwendigbeheer
Onderhoudisdoorgaansverwaarloosdofblijftachterwege,
resulterendinveelengrotegateninheggenof ineen
verdergaand stadiumwaarinalleennogsprakeisvande
aanwezigheidvanrestantenheg.Zowelgoedgeschoren
heggen (-) alszeersterkdoorgeschotenheggen (-gedeelten)
komenhierendaaroverenigeafstand (nog)voor.Knoten
wordennauwelijksofnietmeeronderhouden.Plaatselijk
wordtgebrand,ofwordtdeondergroeimetherbicidenbespoten.Verdwenenheggen eveneensindezecategorie.
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Huidiguitwendig beheer
Geen.
Potenties
Bijvoortzettingvanhethuidig"beheerverdwijnende
heggen endedaarin aanwezige bomen.Bijherstelbeheer
kunnenruiguitgegroeideheggenmet eengevarieerdhoutbestandwordengemaakt,hetgeendevogelstand tengoede
komt.
Indeondergroeikunnen zoom-enmantelsoorten zich
vestigen.
Gewenstbeheertenbehoevevaninstandhouding enherstel
Inwendig:
voorinstandhouding deaanwezigeheggenruiglatenuitgroeien eneensinde20à30jaarterugzetten.Teruig
uitgegroeideheggenbijsnoeien.Knotten,vooralvan
populierenwilg,bijhouden.Herbicidengebruik enbranden
nalaten.Voorherstelgaten inheggenweerlatendichtgroeiendoorhetzijnatuurlijke opslag,hetzijnieuwe
inplantmetverschillende struiken,boomsoorten enknoten.
Uitwendig:
tegengaanvaninvloedenuit aangrenzend cultuurland
(bespuitenmetherbiciden).Bijherstelvanheggende
hegengatenmetprikkeldraad afrasteren zodathoutgewas
zichongestoord doorveekanontwikkelen.
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SOLITAIREBOMENENBOOMRIJEN
I.

Algemenebeschrijving
1.Algemeen
InZuid-Limburgwordenveel solitairebomenenboomrijenaangetroffen.Zijwerdengeplantlangsbeken,wegen,bijerven,
alsgrensbeplanting,bijkruisbeeldene.d., opgraftenenin
graslanden.Vrijwel alleinlandseloofhoutsoortenwerdengebruikt,
daarnaast ook canadapopulieren,fruitbomen,paardekastanjesen
anderereedslangincultuur zijndeuitheemseboomsoorten.Als
beekbegeleidende soorteneninbeekdalenwordenvoornamelijk
wilg,populier,somsesenelsaangetroffen.Veelbomenzijn
alsknotbomenopgekweekt.Hetbetreftmeestalwilg,eik,esen
haagbeuk.Opkadastrale grenzen,ookinbossen,staanvaakzeer
oudeknotbomenvanhaagbeuk,eikenes.Semeestebomenzijn
geplantvoorgeriefhoutvoorziening enwindbeschutting,solitaire
bomenvooraanduidingvanbepaalde punten,ingraslandenen
bijdrinkpoelenalsbeschuttingvoorvee.

2.Betekenis
Behalve eenbiologische functie,waaroverhierna,vervullen
solitairebomenenboomrijenmeestal eenbelangrijkelandschappelijke rol.
Opgaandebomenhebbenverdereenzekereeconomischewaarde
(houtproduktie);integenstelling totvroegerheefthetkophout
vanknotbomennauwelijksmeerwaarde.Veelbomenhebbenbovendiencultuurhistorische betekenis,zoalsoudegrensbomen,bomen
bijkruispunten,kruisbeelden,kapelletjes e.a.
2.1Botanischebetekenis
Indeeersteplaatskandeboom zelfvaneenzekere floristische
betekenis zijndoorhetmeerofminderzeldzaam zijnvande
soort.
Indetweedeplaatskandeboomvanbetekenis zijnvoorhet
voorkomenvanandereplanten,diedaarinminofmeerofmede
afhankelijk zijnvandieboomals"drager" (forofyt).
Wat despecifiekepifytischlevendeplantenbetreft,gaathet
vooralomeenaanzienlijkaantal,minofmeerzeldzameblad-en
levermossen,inminderemate ookkorstmossen (n.b.detamelijk
hogemateinluchtverontreiniging inZuid-Limburg).
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Daarnaastkunnenopbomenmossoortenvoorkomen dieeldersook
opdebodem groeien (stamvoet,zwakhellende stammenentakken,
dood hout),alsook"bijv.parasitaireensaprofytische zwammen
(opverschillende,levenderespectievelijk dodedelenvande
boom).Onderdehogereplantenverdient inditverband dehalfparasitairemaretak (Viscumalbum)bijzonderevermelding;de
soortleeftvooral oppopulier,appel,peer enmeidoorn enkomt
buitenhetKrijtdistrictslechts openkeleplaatseninons
landvoor.
Knotbomenvanzachthout soorten (wilg,populier)rottenrelatief
snelin,waarbijdeholteninkop enstamvaakgevuld raken
metmolmendhout,rottendblad.Hierinkunnen,behalve lagere
plantenzoalsmossen,ookdoorgaans opdegrond groeiendehogere
plantenzichvestigen;nietalleenkruieenzoals eikvaren,robertskruid,
bitterzoet enveleandere,doch ookhoutige soortenzoals
kruis-enaalbes,lijsterbes,vlierenmeidoorn.Hierdoorkunnen
oudereknotbomenzichmanifesteren alsdragervaneenaparte
levensgemeenschap.

2.2Faunistischebetekenis
Debetekenisvoorzoogdierenisinhetalgemeenvrijwelbeperkt
totoude,hollebomendievoornamelijk als (zomer)verblijfplaats
voorenkelevleermuissoortenkunnendienen.
Zowelsolitairebomenalsboomrijen zijnvooreendeelvande
avifaunavangrotewaarde.Vermoedelijk broedt eenbelangrijk
gedeeltevandeZuidlimburgse populatiesvanputter,groenling,
grauwevliegenvanger,gekraagderoodstaartensteenuil indergelijkehoutopstanden,voornamelijk inknotbomen enoudere
bomenmetknoestenenholten.
Daarnaastbiedendezebomeneenbelangrijkebroedgelegenheid
aanbosuil,ransuil,torenvalk,boomvalk enandere,algemenere
soorten.Deenkelerecentebroedgevallenvanhopbevondenzich
eveneens inknotbomen.
Entomologisch zijnvooralwilgenenpopulierenvanbetekenis
voorenigevlinder-enboktorsoorten,levendvanhout,molm of
blad;kortschildkever- enlangpootmugsoorten indoodmateriaal
enhaantjes dievoornamelijk opdebladerenvoorkomen.
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3. Beheer
Hetvroegerebeheerbestondvoorknotbomenuit regelmatige
hakvanhetkophout.De takkenwerdengebruikt alsbouwmateriaal
(vakwerk),boerengeriefhout,brandhoutvoorverwarmingenvoor
bakovens.Debehoefte aandithoutisthansvrijwelnihil,met
alsgevolgdatdeknotbomennietmeerwordenonderhouden.Om
het typischekarakter tebehoudenisvoortzettingvanhetoude
beheernoodzakelijk.Hetkophoutvandezachthout soortenzoals
wilg,populier eneladientomde4à5jaartewordenafgezet
tervoorkomingvaninscheurenenomwaaiendoorhetgrotegewicht
vandetakken.Dehardhoutsoortenals es,eikenhaagbeuk dienen
respectievelijk omde6tot 10jaartewordenontdaanvande
takken.Belangrijk istijdigverjongenvanopstandenen inplantenvanopengevallenplaatsen.
Bijhetmaaienvanwegbermen,graafwerkzaamheden (leidingen),
wegverharding,-onderhoud en-verbredinge.d.dientboven-en
ondergrondseverwondingdoormachines tewordenvoorkomen.Ook
veevraatkanschade doenaanjongezowel alsouderebomen,
hiertegendienenbijhetbeheermaatregelen tewordengenomen.

4. Bedreigingen
Dezehebbenbetrekkingopbedreigingen zoalsdiezichoveral
inNederlandvoordoen.Hetbetreft zowelhetachterwegelaten
vanonderhoud alsonjuistbeheer zoalshetniet snoeienvan
knotbomenenondeskundige snoeivanopgaandebomen.
Debelangrijkste factorendiehetbomenbestandaantastenzijn
verderbrandenvanbermen,vuilstort,gebruikherbicidenop
aangrenzend cultuurlandenbermen,veevraat (vooral paarden),
beschadigingdoorwegverharding en-verbreding,graafwerkzaamheden (leidingen),strooizout,luchtvervuiling,aardgaslekkage,
beekkanalisaties enziekten (bijvoorbeeld iepenziekte,watermerkziekte).
Vooreendeel zijndebedreigingen teverhelpen doorhetvoeren
vanactiefinternbeheer,anderedoorinvloeduit teoefenen
ophetexternebeheer.
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II.Huidige situatie
1.Klasse 1fa ++)
mi•
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Houtopstanden,gewaardeerd indehoogsteklassekomenweinig
voor.Hetbetreftvooral oudere exemplarenvaninheemsesoorten,hetzijals solitair,inkleine groepjes alsinrijen
voorkomende indebeekdalen.Opdeplateaus gaathetveelal
om "monumentale"solitairen.Daarnaastkomenveeldoorgegroeidebomenofalsknotboombeheerdebomenvoorinhoutwallenenheggen,diemedebepalend zijngeweestbijde
waarderingvandieelementen.
Dewaarderingsklasse 1isvooral toegekend opbasisvanvitaliteit,onderhoudstoestandenbiologische functie inhet
landschap.
Deaanwezigheid vanbelangwekkende plantesoorten ofbroedvogelswas somsmedebepalend.
Potenties:veelalgoed ontwikkeld.
Voorbeelden solitairebomen:coörd.181.9/310.4en 187.6/308.5
Voorbeelden lanen:coörd. 187.7/318.5 en 197.8/311.1
2.Klasse 2(=+)
Hetgrootstegedeeltevandesolitairen enrijenbomenin
Mergelland isgewaardeerd indezeklasse.Hetbetreftvaak
matigonderhoudenen/ofontwikkelde,nog jongebomenin
rijbeplanting.Geenspecifiekebiologischewaardevastgesteld.
Potenties:bijvoortzettinghuidigbeheerverdergaandeaftakelingteverwachten.Bijeenjuistbeheerkunnenveelvan
deopstandennaverloopvantijdtotklasse 1gerekendworden.
Voorbeelden lanen:coörd. 190.3/309.2 en 192.9/309.6
3.Klasse 3(=0)
Indezeklasse zijnweinigopstandenondergebracht.Hetbetreftvoornamelijkbeschadigde,slechtonderhoudenofontwikkeldebomendieookbijeenjuistbeheergeentoekomstmogelijkhedenhebben.Bovendienheefthetbetrekkingopuitsluitend opproduktie gerichtbeheerdebomenzoalshoutteeltkundigjuistonderhoudenrijencanadapopulieren.Inandere
gevallenbetrefthetrijenfijnspar,douglas e t c , aangetroffeninrijbeplantingenlangswegeninhet agrarisch gebied.
Potenties:huidige opstandenhebbeninhetalgemeengeennoemenswaardige belangrijkeperspectieven.Vervangingdoor (andere
inheemse)loofhoutsoortenkaneengoedalternatiefzijn.
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BROMMEN EN BRONGEBIEDEN
I

Algemene " b e s c h r i j v i n g
1. T y p e r i n g
Bronnen zijnplaatsenwaareenminofmeer geconcentreerde
natuurlijkeuitvloeiïngvangrondwateroptreedt.Voor zover
zijverbonden zijnmetuitgestrektewatervoerendelagen,
leverende"bronnenpermanentwater.Ditwaterheeftin
zomerenwintervrijwel dezelfdetemperatuur,rondde
10°C. (Redeke,1948;Smissaert, 1959)
Echtebronnenvindtmen inNederlandvoornamelijk in
Zuid-Limburg;hettotaleaantalloopthierindehonderden. Daarnaastkomen"bronnen,dochinveelkleinereaantallen, voorinMidden-enNoord-Limburg,omNijmegen,aande
zuid-enoostrandvandeVeluwe eninDrente.
Buiten dezegebieden zijnbronnenuiterst schaarsen
treedthetgrondwatermeestalmeerdiffuusnaarbuiten
(kwel).
Delevensgemeenschap vaneenbronissterkafhankelijk van
hetbrontype.Eenvegetatievanhogereplantenisalleen
aanwezig,alsgeenaltegrotehoeveelheidwateropéén
puntuittreedt.Vandaardatdefloristische samenstelling
vandezeterreinenvaaknietfundamenteel afwijktvandie
vankwelgebieden inandere delenvanhetland.In sommige
gevallen zijnechtermeerspecifiekewegetaties ontwikkeld,
metbijvoorbeeldreuzenpaardestaart (Equisetum telmateia)
(Westhoff etall., 1973)• Vandebronbewonende algenis
inonslandwaarschijnlijknauwelijks ietsbekend.
Bijzonderkenmerkend isdemakrofauna» tientallen soorten
zijnuitsluitend inbronnenaantetreffen.Eengroot
deelhiervan isinonslandalleengevonden inZuid-Limburg,medeomdatdiversebrontypen eldersnietofnauwelijks
voorkomen.VandeZuid-Limburgse bronnenligt zekerdriekwart inMergelland.

Bronbekenvormeneengeleidelijke overgangvandebronnen
naardebeken zelf.Zijhebbennogeenzeerteonstante
temperatuurenwaterafvoer.De stroomsnelheid issterk
afhankelijk vandeplaatselijke omstandigheden.Ookhier
ismetnamedemacrofaunakarakteristiek; demeest typische
soorten zijnkoudstenothermentegelijkrheofiel.
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2. Situering
Debodemvanhetgrootste deelvanMergelland bestaat
uit omhooggeheven lagen,dieinhetBovenKrijt zijn
afgezet. Inhet zuidoosten zijnditvooral zandenafgewisseldmetkleilagen (AkenszandenVaalsergroenzand),
elders zijnhetkalkgesteenten. (Ziehiervoorhet
hoofdstukGeologie).
Hierinhebben zichtakken ingesnedenvandeOermaasen
diverse zijtakkendaarvan.Indehuidige toestandvindt
menenkelegroterebeken envelekleinere.Deverschillendehogergelegenmassieven enderuggentussendebeekdalenkunnenviadezijbeken endeGeulafwateren.Deze
beken enbeekjeswordengevoed dooreengroot aantal
bronnen,dieuittredenopplaatsenwaareenwatervoerende
laagisaangesneden.Dergelijkewatervoerende lagenvinden
we inverschillende geologische formatiesopplaatsen
waarrelatiefgrofkorrelige lagenovergaan inrelatief
ondoorlatende lagen zoalsklei-, zandsteen-enkalksteenbanken.Vooral inhetAkens zand,hetVaalsergroenzanden
hetOligoceenbevinden zichbelangrijke bronnenniveaus
(Meerman 1975)« Bijhevigeneerslagvoerenook detalrijke
hollewegenendroogdalen (grubben)waterafnaarde
dichtsbijzindebekenenriviertjes.

3.Hydrologisch-morfologische beschrijving
Devolgendebrontypenkunnenwordenonderscheiden (ten
delevolgensRedeke 1948):
a,Rheokrenen
Hetwatertreedtaaneenminofmeervertikaal staand
vlakuit enstorthierlangsnaarbeneden.Hierbij
wordenallefijnere slibdelenmeegevoerd, zodatde
bodemwaarlangshetbronwaternaarbeneden stroomt
uitgrof zandof stenenbestaat.Fraaiebronnenvan
dittype ontbreken inMergelland.Hetbestevoorbeeld
isderheokrenevandeHermansbeek bijEinrade.
b.Limnokrenen.
Hetwaterborreltomhoogineenkomvormigeverlaging,
zodatereenbronpoel ontstaat.Ophetlaagstepunt
vandepoelrand stroomthetwaterwegalseenbronbeekje.
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Limnokrenenkomen slechtsop enkeleplaatsenin
Mergellandvoor.Voorbeeld: limnokrenevandeeerste
linkerzijtakvandeVliekerwaterlossing.
c.Puntbronnen.
Hetwatertreedt opéénpuntaandevoetvaneenmin
ofmeervertikaal staandvlakuit enstroomtmeteen
indevormvaneenbronbeekjeweg.Debodem inde
bronbestaatalnaargelangdekrachtvanhetuittredendewateruit stenenen/of zand.Ditbrontypekomt
veelvoorinMergelland.
Voorbeeld:puntbronnenvandeVolfhagerbeek.
Vaakborrelthetwateropéénpuntomhoogineenlicht
tot zeerlichthellendvlak enstroomthiernaonmiddellijkweg.Dergelijke limnokrene-achtige puntbronnen
komenvrijveelvoorinMergelland.
Voorbeeld: eenbronnetje opderechteroevervandeHermensbeek terhoogtevanhetgehuchtElzet.
d.Helokrenen.
Hetwatertreedt ineendalvormigelaagte ineenlicht
hellend terreingeleidelijkuitovereengrootoppervlak.Hierdoorontstaat eenmoerassiggebied,waarvan
hetkwelwaterophetlaagstepunt eenklein stroompje
vormt.
Inbronbosjes enbovenlopenvanbergbeken treedthet
watervaak zeergeleidelijkuit ingreppelvormige
laagten.Dergelijke situatieskunnenookontstaan
doorvergravingvanhelokrenen (bijvoorbeeldbronnetjesopdeGoudsberg).Al deze situatieskunnenopgevat
wordenalshelokrene-achtigebronnen,waarvanhetuittredingsvlak zeerkleinis.Helokrenenkomen zeerveel
voorinMergelland.
Voorbeeld:helokrenenabijdeoorsprongvandeZieversbeek.
De tektoniek endeveleminofmeerondoorlatende
lagenzijnerdeoorzaakvan,dathetwatersomseen
korte,maarvakereenzeerlangewegmoet afleggen
omaandeoppervlakte tekomen.
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TeValkenburgwerdgekonstateerd,dat drogeperioden
met eenlatentievanruim1-J-jaaraanhetoppervlak
merkbaarwaren (Meermanmondel.meded.). Eenlange
wegbevordertuiteraard dekontinuïteit vandewateraanvoerindebronnen.Wijzigingen indebodemof
indedrukverdelingvanhetwaterkunnen erdeoorzaak
van zijn,dathetwatereenandereweggaatvolgen,
waardoorbronnenkunnendroogvallen.

4. Hydrobiologische indeling
4.1 Algemeen
Hydrobiologisch gezien zijnverschillende indelingente
maken,afhankelijk vandetypenorganismen,diemenbestudeert.Zozijndealgenvooralvanlicht,substraat
endechemische toestandvanhetwaterafhankelijk,terwijlbijdemacrofaunaderuimtelijke struktuur,de
waterbeweging endeaard enaanwezigheidvanorganisch
materiaal dehoofdrol spelen.Hethiernavolgende isuitsluitend gebaseerd opverkennend macrofauna-onderzoek.
Vooruitlopend opuitvoeriger onderzoekvan deNederlandse
bronnenkunnenenkele groepenvandiersoortenworden
onderscheiden,dieeenovereenkomstigmilieu schijnen
tebewonen:
a.Hygropetrischefaunainrheokrenen enopgrote stenen
inspatzones.InMergelland schaars,eldersinNederland (vrijwel)ontbrekend.
b.Faunavanonbegroeidebodemsmetveelkwelwater (bijvoorbeeld inpuntbronnen).De soortenbehoren tendele
totdefaunavangrondwatermet sterkewaterbeweging.
c.Faunavanhelokrenen;metvelekenmerkende soorten.
Hierbijdriesubtypen:
C.1voornamelijk inbronbosjesvoorkomend;fragmentarischinanderehelokrenen,wellicht verdwijnend
bijbemesting;
C.2 inonbeschaduwde helokrenen,metovergangennaar
defaunavan stilstaandwaterenmoeras;
C.3verarmdevormmetveelvervuilingsindikatoren; in
doorkoeienvertrapte enbemestehelokrenen.
d.Faunavan stromendwater:indebeekjes endeuitloop
vanbronnen.
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Indrinkbakken enopanderebijzondereplaatsenzijn
nogdiverse specifieke organismenaantetreffen,
waarvanvoorlopiggeenduidelijke groepen zijnsamen
testellen.
4.2 Typologie opgrondvandemaorofauna
Opgrondvanhydrologische enmorfologische criteria
zijnereenaantalbrontypen teonderscheiden. Inhet
hiernavolgendewordenperbrontype eenaantalorganismengenoemd,diehiervoor inmeerdere ofminderemate
kenmerkendzijn.
Puntbronnen.
Puntbronnenwordengekenmerkt doorhetvrijfrequent
optredenvandeplatwormenCrenobiaalpinaenDugesia
gonocephala (beidekoudstenotherme soorten),hetblinde
grottenvlokreeftjeNiphargus schellenbergi,desteenvlieglarveNemouracf.cambrica,dekokerjuffersAgapetus spec,enDrususannulatus (alleeninkrachtige
puntbronnen),devanalgenop stenenlevendekevers
vandefamilieElminthidae enmuggenlarvenbehorende
totdegeslaohtenThaumalea enDicranota.
Helokrenen inweiland.
Nietoverbemestehelokrenen inweilandenwordengekenmerkt doorhetfrequent optredenvandekoudstenotherme
platwormPolycelisfelina,het slakjeGalba truncatula
deerwtenmosseltjesPisidum casertanumenPisidumpersonatum,desteenvlieglarveNemurellapicteti,dekevers
Laccobiusbipunctatus,Stenuspicipennis enHelodes s p e c ,
dewaterschorpioenNeparubraendemuggenlarvenPolypedilumbreviantennatum,Zavrelimyia spec,Rheocricotopus spec,Ptychoptera,Psychodilae enCulicidae.
Daarnaast isernogeengroep organismen,diebinnen
weidehelokrenen eenduidelijkevoorkeurvertoontvoor
deuitloop ervan.Opdezeplaats isde stroomsnelheid
vanhetwateralaanzienlijk.Demeestevandeze soorten
zijndanook rheophiel (stroomminnend).Genoemdkunnen
worden:deplatwormDugesiagonocephala,desteenvlieglarveNemouracf.cambrica,dekeversbehorende tothet
geslachtElmisendemuggenlarvenDicranota spec, Simulium spec,Dixamaoulata-complexenEukiefferiella spec
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Inzwaarbemeste en/of doorkoeienvertrapte helokrenen
iseensterkverarmde faunatevinden,dieoverheerst
wordt doorsoorten,dieook ingrote aantallen opkunnen
tredeninsterkvervuildebeken.
Genoemdkunnenworden inditverband: delarvevande
steekmug (Culex s p e c ) , derattestaartlarve vande
zweefvliegEristalis endemuggenlarvenChironomusgr.
thummi enPsectrotanypusvarius.

Helokrenen inbossen.
Voordittypehelokrenen zijndevolgendeorganismenmin
ofmeerkarakteristiek tenoemen:Polycelisfelina,
Pisidiumcasertanum,Pisidiumpersonatum,Helodes spec,
dekokerjuffers Crunoecia irrorata,Sericostoma spec en
Notidobia ciliaris endemuggenlarven Parametriocnemus
stylatus,Chaetocladius gr.laminatus,Brilliamodesta
enPtychoptera.
Rheokrenen.
Rheokrenenwordengekenmerkt doorhetoptredenvanhygropetrische soorten (soortenvanvochtige rotsenof stenen)
zoalsdemuggenlarven Thaumalea,Orthocladius spec,
Metriocnemusgr.hygropetricusenDixamaculata-complex.
Limnokrenen.
Vanlimnokrenen zijnteweinig specifieke gegevensbekend.
Doormenselijkebeïnvloedingverstoordebronnen.
Indrinkbakken,dieinbronnen zijningegraven,komeneen
aantal soortenvoor die eenbepaaldevoorkeurvoordit
milieulijken tehebben.Genoemdkunnenworden:het slakje
Galba truncalula,endekeversHydroporus discretusen
Helophorus spec
Achteropeningenvan inbronnen ingegravendrainagebuizen
werdvaakhetblindegrottenvlokreeftjeNiphargus schellenbergi aangetroffen.Incidenteelwerd inhetzelfde
milieuookdenauwverwanteNiphargus aquilex endekever
Agabusguttatusgevonden.Eenopeningtussentweebuizen
indeSchaeberggrub istotnutoedeenigevindplaats
vandemugChaetocladius gr.vitellinus inNederland.
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Bergbeken.
Bovenlopenvanbergbeekjes (bronbeekjes),dieinbos
gelegenwarenoftendeleoverschaduwdherbergdende
volgendekarakteristieke soorten:deplatwormCrenobia
alpina,deeendagsvlieglarveHeptagenialateralis,
desteenvlieglarveProtonemura spec, dekokerjuffer
Crunoecia irrorataendemugThaumalea(alleenopgrote
stenen).Heptagenialateralis enProtonemura spec,zijn
inNederlanduiterst zeldzaam enbeperkt totditmilieutype.Bergbeekjes inhetalgemeenwordengekenmerkt door
hetoptredenvaneengroot aantal specifiekeveelalrheophiele soorten.Genoemdkunneno.a.worden:deplatwormen
PolycelisfelinaenDugesiagonocephala,hetvlokreefüje
Gammarusfossarum,hetnapslakjeAncylusfluviatilis,
dehaftRhitrogena semicolorata,dekokerjuffersRhyacophila septentrionis,Silo spec,Sericostoma spec,
Agapetus spec enNotidobia ciliaris,deoppervlaktewants
Veliacaprai,dekeversElmisspec enHelodes spec,
de slijkvliegSialisfuliginosa endemuggenSimuliumen
Eukiefferiella.
Ingroterebergbekenkunnenhiernogeengrootaantal
soortenbijkomen.Hiervankunneno.a. genoemdworden:
dehaftEphemerella ignita,dekokerjufferRhyacophila
dorsalis,dekeversOreodytes sanmarki,Deronecuslatus
enBrychius elevatus,deoppervlaktewantsVelia saulii
endebeekforel (Salmo trutta).
5. Botanische beschrijving
Ingrotelijnenkunnen debronnennaarhunvegetatie
vanhogereplantenalsvolgtworden ingedeeld.
a.Zonderhogereplanten:puntbronnen,rheokrenenen
beschaduwdelimnokrenen.
b.Bronbossen:de subassociatievanbittereveldkersvan
hetruigt-elzenbos (Macrophorbio-Alnetumcardaminetosum
amarae,zeldzaam inNederland),idemvanhetelzenbroek (Carici elongatae-Alnetumcardaminetosum amarae),
de subassociatie vanhetlevermosPelliaepiphylla
(vandatzelfde elzenbroek (G-A.pellitosum epiphyllae;
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beiden inNederlandvrij zeldzaam);hetgoudveilessenbos (Carici remotae-Fraxinetum,metnamede
subassociatie caricetosum pendulae entypicum,zeldzaam inNederland),met soorten zoals els,es,beide
goudveilsoorten,bittereveldkers,reuzenpaardestaart
enverschillende blad- enlevermossoorten;verder
ook deinNederland zeerzeldzamehangende enslanke
zegge (CarexpendulaenCarex strigosa).
c.Onbeschaduwdehelokrenen enbronbeken,metdrie
subtypen:
c.1eenweinigbemeste situatiemet eensoortenrijke en
relatief laagblijvende vegetatiebestaanduitkruiden
enmossen;dewolmos-associatie (Trichocoleo-Sphagnetum
BergenDal,Ravenios,Bunderbos;fragmentairook
eldersinZuid-Limburg)ende diknerfmos-associatie
(Cratoneuro filicini-Cardaminetum;de subassociatie
chrysosplenietosum inrelatiefbeschaduwdebronnen,
de subassociatie filipenduletosum inrelatiefonbeschaduwdeweidebronnen;beiden inNederlandvoornamelijk inZuid-Limburg; zievoornadere details
Westhoff&DenHeld 1969);
c.2 gestoorde situaties (maaibeheer zonderafvoervanhet
maaisel,eutrofiëring tengevolgevanbemesting,storingvandenatuurlijkehydrologie)meteenrelatief
soortenarme,hoogopgaande ruigtebegroeiïngwaarin
triviale soorten zoalsgrotebrandnetel,leverkruid,
pluimstruisriet,kleefkruid,bereklauw enandere
ruderale soorten.
c.3totgraslandgetransformeerde helokrenen,met een
doorhetgraslandgebruikbeïnvloed, dynamischmilieu
(invloedvanvee:betreding enorganische bemesting).
Zijzijnminofmeerintermediairtussenc.1 enc.2,
vegetatiekundigmoeilijk tetyperen (heterogene
vegetaties,met fragmentenvanuiteenlopendevegetatietypen)enfloristischvan zeervariabele samenstelling.Zijkunnen elementenbevattenvanhetdotterverbond enhetmoerasspireaverbond, alsmede triviale
soortenherbergen zoalsvlotgras enliesgras,doch
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ook zelzamezoalsbeekpunge, schildereprijsenzompvergeetmijnietje em zeer zeldzame zoalsverschillende
sterrekroossoorten,gele zeggeenschubzegge (Carex
flavaenCarexlepidocarpa);verderook dotterbloem,
bosbies,moeraskruiskruid e.d. (vergelijk o.a.Wilde
Plantendeel5)«
6. Betekenis
6.1Algemeen
Nationaal geziennamendebronneninMergelland eenzeer
belangrijkeplaats in.Ditbetrefthetgroteaantal
waarin zijvoorkomen endegroteverscheidenheid in
typen (zowelhydrologisch-morfologisch, hydrobiologisch
alsbotanisch).Zijzijnvangrote biologisch-óecologische
betekenis,zoweluitoverwegingenvan zeldzaamheid (typen
bronnen,voorkomenbronnen inNederland,fauna,diersoortencombinaties,flora:hogereplanten,blad-enlevermossen)alstengevolgevanhun zoögeografischepositie
(velebronbewonende diersoortenbereikenhierdegrenzen
vanhun areaal).Hoewel zepasinhetkadervandeze
rapportagevoorhet eerste endaninverkennende zin
hydrobiologischbemonsterd zijn,kanthansreedsopge-r
merktworden datvele Zuid-Limburgs© brongebieden indit
opzichtalsuniekkunnenwordenbeschouwd.Ditondanks
hetfeit,datdebeheerstoestand inMergellandvaak
(zeer)veel tewensenoverlaat.

6.2Hydrologisch- geomorfologisch
Debronnenontlenenhunaard enbetekenis aanhetfeit,
dat erwateruittreedt.Het isdanookvanbelang,of
debronveelwaterlevert,ofditpermanenthetgeval
isenook,ofditwaterenigszinskonstant isvantemperatuur.
Vandevierbasistypenvanbronnen zijnertweein
Mergellanduiterst zeldzaam,namelijk rheokrenenen
limnokrenen;heteerstekomt eldersinNederlandniet
voor.Bijdeze typenishetallereerstvanbelang,in
welkemate eenbronrepresentatief isvoorhettype
envervolgens,ofdetoestandmorfologischnoggaafis.
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Puntbronnen zijnvrijalgemeen;hierbijbestaatwel
grootverschil indehoeveelheid geleverdwater,inde
samenstellingvanditwaterenindegaafheidvande
situatie. Inenkelegevallenkan inplaatsvaneen
geomorfologische eenkultuurhistorischebetekenisoptreden.
Helokrenenzijnbelangrijkerals zijmeerwatervoeren.
Zijzijndaninderegel ookmorfologisch duidelijker
alshelokrenen teherkennen.Ruimtelijk gevarieerde
enniet-vergravenhelokrenenkunnen alswaardevoller
beschouwdworden.
6.3Hydrobiologisch
Debetekenisvaneenbronneemt toenaardematewaarin
karakteristieke soortenvoorkomen.Hetgaathierin
eerste instantie om soorten,diegebonden zijnaan
bronnen enbronbeken.Insommige gevallenkandebetekenisvaneenbrongelegen zijninhetvoorkomenvanvoor
onsland zeerzeldzame soorten,inanderegevallenom
deaanwezigheidvaneenkarakteristieke soortenkombinatie
ofbijzondergrotepopulatiesvaneenofmeersoorten.
Bijdebeoordelingvanbronnen enbronbeken lijkthethet
verstandigst,dewaterhoeveelheid alsvaststaand gegeven
aantehouden,maarwatbetreft dewaterkwaliteitrekeningtehoudenmetmogelijkeverbetering.

Botanisch.
Alleen dehelokrenenhebbeneenvegetatievanhogere
planten.Botanischgezien isnaast deaanwezigheidvan
karakteristieke soorten enhuntalrijkheidvooralde
matevan storingonderinvloedvanmeststoffenvan
belang.
7. Bedreigingen
Debedreigingenvandebronmilieu1s zijngelegen inde
wijzigingvandekwantiteit ofdekwaliteitvanhet
watereninverstoringvandemorfologie.
Dewaterhoeveelheidwordtvoornamelijk verminderd door
wateronttrekking.Doordesterkehellingen endevele
ondoorlatende lagenontvangen demeestebronnenin
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oostelijkMergellandwaarschijnlijkwatervaneenbetrekkelijkkleingebied,bijvoorbeeldvaneentotenkele
vierkantekilometers.Wordt erbijéénbronduswater
gewonnen,danzalditwaarschijnlijk alleenenkele zeer
naburigebronnenkunnenbeïnvloeden (vergelijkeJongmans
etall.1941)« Hierop zoudenechteruitzonderingen kunnen
bestaanalsdedruk indewatervoerende lagendoorde
waterwinning sterkverlaagdwordt,bijvoorbeeld door
hetoppompenvanwateruit dieperelagen.Infeiteis
overdit alles,inhet algemeenoverdehydrologische
situatie indeonverzadigde zone (hetwerkelijkefreatischevlakligtenigetientallenmeters diep),nog
vrijwelnietsbekend, zodatalleengeconcludeerdmag
wordendatdezekwestiesvóórdeverdereplanningvan
dewaterwinning endiepeontgravingennauwkeurige studie
behoeven.

Velegeïsoleerdeboerderijenpompenofpompten zelf
waterop,waarbijvaak eenondoorlatende laagverbroken
werd,zodathetwatervanzelfmetkrachtomhoogkwam.
Het iszeerwaarschijnlijk, datdergelijke aktiviteiten
deondergrondse loopvanhetwaterbeïnvloeden,zodat
bronnendroogvallen.
Sommigegraslandenwordengedraineerd,waardoorhet
regenwaternietmeergeleidelijknaardewatervoerende
lagenenbronnen sijpelt,maarineensnaardebeek
wordt afgevoerd.Voorbronnen enbeken iseenonregelmatigewateraanvoerongunstig.Delevensgemeenschap van
bronnen isgebaseerdopkontinuïteit,in snelstromende
beekjesvormenvooral deerosieverschijnseleneenwezenlijkmilieu-kenmerk datechteruitanderehoofdeeenprobleemkanvormen.
Hoewel deboerenopdiverseplaatsen inoostelijkMergelland zeiden,datdedalingvandegrondwaterstand al10
of zelfs20jaarlangaandegangwas,ishet devraag,
ofdeze dalinggeheelaanbovengenoemdemenselijkeinvloedenmoetworden toegeschreven.Hetlijktaannemelijk,
datdevele droge jarenna 1968inditverband eenbelangrijke invloedhebbengehad.
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Vatbetreft dewaterkwaliteit moet onderscheid worden
gemaakt tussenvervuiling eneutrofiëring.
Vervuilingvanbronnentreedt inMergellandhieren
daarop,doordat deafvoervaneenboerderijineen
bronwordt geleid.Veelvakerkomthetvoor,dateen
brondoorkoemestwordtverontreinigd.Uithetbuitenland zijnvoorbeeldenbekend, datgierof rioolwater
doorspleten inhetkalkgesteente dringen enkilometers
verderalsvervuildebronweertevoorschijnkomen.In
onslandiszoietswelmogelijk,maarwaarschijnlijk
nognietvastgesteld.
Eutrofiëringvanbronnentreedtvoornamelijk opdoor
bemestingvanhetland.Demeststoffenworden doorhet
regenwatermee debodem ingenomenof spoelenoppervlakkigaf;tijdenshetkunstmeststrooienkunnenook
stoffeninwaaien.Devegetatiesvanhelokrenen gaan
bijbemestingverruigen (brandnetel,kleef
kruid e t c ,
zieparagraaf 5c.2) enhetplantenmateriaalgaatzich
tendeleophopenentendele rotten.Inrheokrenengaat
dekarakteristiekemicrofloraplaatsmakenvoorminder
specifieke soorten.Sommigelimnokrenenlijkenschouwplichtigtezijnofbeheerd tewordenalsof zijditzijn.
Hoeditook zij,ditbrengtmet zichmee datdevegetatie
langsdekwelplekken enbronbeekjesgemaaidwordtwaarna
hetmaaiselachterblijft.Dit,plusdeoptredende
bodemverdichting (betreding,berijding)leidttoteenzelfdenegatieveontwikkeling. Inpuntbronnen enbergbeekjesheeft deeutrofiëringnietveel direkte invloed
opdelevenegemeenschap,vooralniet alsdezebeekjes
diepliggenofzwaarbeschaduwd zijn.Inlangzamerstromende enniet zodiepliggendebeekjes isookhiereen
wijziging entoenamevandemicroflora teverwachten.
DeGeul endeGulp zijnmede doorvoedselrijk water
uit dezijbekenuitgesprokenhypertroofgeworden.
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Demorfologie vanbronnenenbronbeekjeswordt aangetast
door:
- overmatigebetreding (vooral doorvee,somsdoormensen)
- volstortenvandeoneffenheden inhetlandschap,vooral
vanallenattere delen
- bronnenen/ofbeekjesdieperuittegravenofinbuizen
teleggen.
Vroegerwerdvaakeenbronuitgegravenom ereendrinkplaatsvoorhetveeinaanteleggen.Momenteelworden
zeldennieuwebronnenhiervooraangetast.Deoudedrinkplaatsen zijn somsfaunistischbelangrijke elementen
gewordenalshetbeheer/gebruik stabiel isgebleven.
8. In-enExternbeheer
Hetvoordebronnenenbronbekengewenstebeheeraalin
eerste instantiebestaanuithetafwendenvandeinde
vorigeparagraaf genoemdebedreigingen.Daarnaast zal
eenaantal ingrepenkunnenwordenteruggedraaid: drainagebuizen enandereoorzakenvanwaterverliesverwijderen,vuilverwijderen,nietmeer (ofminder)bemesten,
gestortmateriaalweerweggraven,maaien zonderafvoer
stoppenofvoorafvoerzorgen (inhandkracht), e.d.
8.1 Bosvorming
Demeestkontinuewateraanvoervindtmeninbronbossen.
Men zoudaaromkunnenoverwegen,enkelehelokrenenin
grasland totbronbosjesomtevormen.Doortoenamevan
dehumuslaagindeomgevinggaatdebrondangeleidelijker
waterleveren,deerosiewordtminder,debodemwordt
voedselarmer,debufferendewerkingtenopzichtevande
omgevingwordt groterendebetredingwordtminder (geen
veeofmaaibeheer).
Tochishetniet aanteradeninvelebrongebiedenbosvormingtoetelaten:
- goedontwikkeldebronbosjes zijnsnellerengemakkelijkeruit dehuidigebronbosjes teverkrijgen
- helokrenen ingraslandvormen inMergelland eenoud
enkenmerkend onderdeel"vanhethalfnatuurlijkelandschap; zijherbergen eenkarakteristieke levensgemeen-
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schap,waarinmetname diverse soortenhogere enlagere
planten eenkanskrijgen
- inrheo-enlimnokrenen dieniet te zwaarbeschaduwd
zijn zijnvooronslanduiterst zeldzame algensoorten
teverwachten enwaarschijnlijkook specifieke diersoorten
- deeerste tientallen jarenleidt devormingvanbos
ineenhelokrenemeertot eenstoringstoestand dantot
eenwaardevolmilieu.
Waarschijnlijkkomt bosvormingalsbeheersmaatregelhet
meest inaanmerking,waarboven debron eentesmalle
bufferzone aanwezig isomverruigingvandehelokrene
tegentegaan.
Boven debron zoudanbosvorming gestimuleerd kunnen
worden.

8.2Maai-engraasbeheer
Daarallehelokrenen inMergelland doormeststoffenuit
het omliggend graslandmeerofminderverruigen, zalhet
beheer aanvankelijkmeeropherstel danop konsolidatie
gericht moeten zijn.De indrukbestaat, datkoeiende
neiginghebben, dehelokrenenmeer tebemesten danafte
grazen,wellicht omdat zijervooralkomen drinkenof
omdat zijerverkoeling zoeken.Voorzichtig afmaaienen
afvoeren (inhandkracht)lijkt daarom hetbeste.Dit
hoeft indemeestehelokrenenwellicht slechts éénmaal
per jaar,laat inde zomertegebeuren.Niets doenis
waarschijnlijkbeterdan debodem zwaarverstoren.
Inweilanden ishet aan teraden debronnen teomrasteren,
zoalsopveleplaatsenmomenteel reedsgebruikelijk is.
Wellicht tenovervloede zijopgemerkt, dathet schonen
vanbronbeekjes zeerongewenst is.Het kanleidentot
vergrote diskontinuïteit indeafvoer,beschadigingvan
denatuurlijke oevers enbiotoopverlies voordefauna.
Uitsluitend opplaatsen,waardoorstorende invloeden
organischmateriaal isopgehoopt enhetverval zogering
is, datvoordevegetatie ongunstige waterstagnatie kan
optreden,kan ditorganischemateriaal worden weggehaald.
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8.3 Graven
Rheokrenen enlimnokrenenzijnalleenteherstellenof
opnieuw teverkrijgen doorbodemmateriaal voorzichtig
wegtegraven.Ditvereist deskundigebegeleiding.
Hetzelfdegeldtvoorhetuitgravenvanvolgestorte
helokrenen ofhetdichtstortenvaninhelokrenengegravengreppels.
Binnen degrenzenvannatuurreservaten zalaaninbuizen
gelegdebronbeekjes inhetalgemeenhunvrijeloop
dienentewordenteruggegeven.Indienhetbetreffende
perceel alsweiland ingebruikblijft,isditniet
altijdwenselijk,omvertrapping enbemestingtegen
tegaan.

8.4Beheerinverbandmetkulturhistorischebetekenis
Eenaantalbronnenisvoordeomwonendenvanbelang
geweest omwatertehalen.Enkele zijnoverkluisd,bij
andere zijntrapjesaangelegdenz.Alsdebrongeen
funktiemeerheeft,raakthetgeheel inverval.Wellicht
zullenenkelevandezebronnenhersteld enonderhouden
kunnenworden.Voorzoverhierooknatuurwetenschappe
lijkebetekenis inhetgedingis,isnaderoverleg
wenselijk.

8.5Uitwendigbeheer
Debelangrijkste vormenvanuitwendigbeheerbestaanin
hetopheffenvanontwaterende invloedenenhet tegengaan
vanhetbinnendringenvanmeststoffen.Eenbufferzone
isvooral aandebovenzijdevandebronnenveelalvan
belang;ditbetreftvooral dehelokrenen (inclusief
bronbosjes),omdatbemestinghierdemeeste ongunstige
gevolgenheeft.Indien slechts eensmalle bufferzone
mogelijk is,kan een strookhoutgewas deinvloedenvan
deomgevingafremmen (zieonder "Bosvorming").
Een enander zalechterperconcreet gevalbezien dienen
teworden,algemeneuitsprakenkunnendienaangaandeniet
gedaanworden.
Watbetreft detoegankelijkheidmoetgesteldworden,
datvrijwel allebronnen zokwetsbaar zijn,dattoegankelijkheidvoorpubliek ongewenstis.

Vooreducatieve doeleindenkunnen enkele zorgvuldiguitgekozenbronnenwordenopengesteld envaneenwandelpad
ofknuppelbrugwordenvoorzien.
9. Potenties
Wanneer doorbijvoorbeeld stoppenvanwaterwinningin
bepaaldegebiedengecombineerdmethet terugdraaienvan
dedetailontwatering (doorontwateringssloten nietmeer
teonderhoudenoftedempen)eenherstel optreedt inde
hydrologische toestand, danheeft dittotgevolg,datde
bronnen inhetbetreffende gebiedmeerwater zullengaan
leveren.Ditherstelkanvele jarenduren (aanvulling
ondergrondsewatervoorraad; latentieperiode bronnen).
Vooralvoorhelokrenen zoueenvermeerderde hoeveelheid
watergunstig zijn.Waterrijkehelokrenen zijnnamelijk
schaars inMergelland. Incombinatiemet eenaangepast
beheer zouhetdanmogelijkmoetenkunnen zijnom ineen
aantal decenniaweermosrijkehelokrenen terugtekrijgen.
Indegroterebeekdalen (Geul,Gulp)zouden dooreen
dergelijkemaatregelweergrotemoerassige stukkenland
kunnenontstaan.Dergelijkemoerassige gebieden zijn
voortalvanorganismenvangrootbelang.
Doordeoorspronkelijkemorfologische toestand teherstellenvanvolgestorte,gedraineerde ofvergraven
bronneniseenherstelvanhetoorspronkelijkebronmilieu
ppkorte termijn (binnen tien jaar)mogelijk.
Eenherstelvandewaterkwaliteit inbronnen enbergbeekjes ismeestal opnogkortere termijn (binnenenkele
jaren)merkbaar.
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II. Huidige situatie
1.Algemeen
Eenklassificatievanbronnenen"bronbekenkanopgesteldwordenuitgaandevanverschillende criteria.
Ondankshetfeitdatdiecriteriaminofmeereen
samenhangkunnenvertonen (tussendeabiotische,
hydrobiologische enbotanische aspectenbestaan immers
duidelijke relatiesookaldekken zijelkaargeenszins),
kunnendieklassificaties totnogal verschillende
uitkomsten leiden.Het isdaaromnoodzakelijk totde
integratie tekomen.

2.Deverschillende criteria
Allereerst dehoeveelheidwater;dezeishydrobiologischvangrootbelang,maarbotanisch inmindere
mate.Demacrofaunavanbronnenverschilt zoveelvan
dievankwelgebieden elders,doèrdatinbronnen zoveel
meerwaterdoordebodem sijpelt.Indien zeerweinig
ofgeenwatergeleverdwordt,houdt debronopbron
tezijnenverdient alszodanig eenzeerlagewaardering,ookalheefthetterreineenbijzonderevegetatieoffauna.
De zeldzamerebrontypenhebben somseen zeerbijzonderelevensgemeenschap (rheokrenen), somsechterniet
ofnauwelijks (sommige limnokrenen).Voorhogere
planten zijnalleendehelokrenenvanbelang.
Morfologie.Inbronbeekjes,bijvoorbeeld deuitlopers
vanhelokrenen,isdekarakteristiekemacrofaunaten
deleafhankelijk vanderuimtelijkevariatie.Een
morfologisch gaafloopje isdaardoorinderegel
hydrobiologischwaardevoller.Wanneerechterdemorfologievollediggestoord is,dochdewateraanvoer
nietbelangrijk isgewijzigd,kaneenloopjenoghet
biotoopvormenvooreenzeerkarakteristiekelevensgemeenschap (bijvoorbeeld eenopeningtussentwee
buizen indeSchaeberggrub).Ook inbronnenofbronloopjes ingegraven drinkbakkenkunnenhydrobiologisch
vangrootbelangzijn.
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Tussende'botanischeenhydroMologischewaarden
bestaanvaak duidelijke verbanden,metnamewaar
sprake isvanmechanischeverstoring, drainageof
bemesting.Helokrenenopkieiïgebodemworden bijvoorbeeld doorvertrappingherschapen inmodderpoelen,
waarvandegehele levensgemeenschap verstoordis.
Plotselingeverdrogingdoordrainageveroorzaakt een
storinginvegetatie enfauna.Bemestinggeeft een
verruigingvandevegetatie enbeïnvloedt tevensde
afbraakvanorganischmateriaal endeophopingdaarvan.
Helokrenenkunnenhierdoorhunbiologische waarde
verliezen;opdebronbeekjesheeft ditalles echter
veelminderinvloed.

3.Hydrobiologische klassificatie
Waarderingsklassenvolgensdriedelige schaal,op
hydrobiologische gronden:
bronnen
klasse 3(o)
vrijwel geenwaterleverend,ofuitsluitendrioolwatervoerendofgrotendeels gedraineerd.
klasse 2(+)
nietveelwatervoerend ensterkverruigd ofvergrast,
zondergevoeligefauna.
klasse 1(++)
veelwatervoerend ofmet overwegend kwelminnende
vegetatie ofzeerkarakteristieke diersoorten;bovendiendelimnokrenen,dieenigszinsgaafvanvormzijn.
drinkbakken inbronnen enloopjes
klasse 3(O)
staande drinkbak zonderregelmatige toevoervanwater.
klasse 2(+)
sterk doorhetveevervuilde drinkbak,weinigwater
voerend.
klasse 1(++)
ingegraven drinkbak,matigtotveelwatervoerend.
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bekenenloopjes
klasse 3(o)
alleennaregentijdelijkwatervoerendofvrijwel
uitsluitend rioolwatervoerendofmet volledig
kunstmatigebodem enwandenenbovendienweinig
watervoerend.
klasse 2(+)
weinigwatervoerendofgrotendeelskunstmatigvan
vormofvrijsterkvervuild zonderdatdezevervuilingdooreenbetrekkelijk eenvoudigemaatregel is
opteheffen.
klasse 1(++)
natigwatervoerend enoverigensgaafofveelwater
voerend;niet zodanigvervuild,datherstelnietin
enkele jarenmogelijkis.
4- Integratie
Indieneenbroninéénopzicht groterewaardeheeft
daninandere opzichten,isdetotalewaardeminstens
gelijkaandegrootste deelwaarde.Alsvoorbeeld
eenextreem, zeldzaam gevalvaneenlimnokrene:deze
iszeerwaardevol,ookalleeft ernietsin,
Inhetalgemeen zaleenbron,die inverschillende
opzichtenvanbetekenis is,hogergewaardeerdworden
daneenbron,waarmaaréénwaardespeelt.
Zoalseerderisvermeld,wordtopplaatsen,waar
geen sprake isvaneenbronmilieu (doorgebrekaan
water),bijdebeoordelinggeenrekeninggehoudenmet
anderewaarden.Bijvoorbeeld eendeelvaneenbronbos
datgeenwaterlevert,heeft alsbrongeenbetekenis.

5. De waarderingsklassen
5.1Algemeen
Wegensa.deonvermijdbare geïntegreerdebenadering,
b. denogverrevanvolledigehydrobiologischekennis,
c. debijdeveldinventarisatie niet altijd aanwezige
mogelijkheid consequent onderscheid temaken tussen
hydrologisch ongestoorde enhydrologischminofmeer
(metname tengevolgevanwaterwinning)gestoorde
situaties,end.dezeerspecialistische kennisdie
vereist isomeenbronofbronbeek hydrobiologisch
tetyperenenandersom omvaneentyperingdeveld-
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situatie teherkennen,isdeopzetvandewaarderingsklassificatiehieranders danvandeandere typen
landschapselementen.Gestreefd isnaareenzogoed
mogelijke enpractischvoorniet-hydrobiologenhanteerbaarheid.Voorhetthansgevoerde"beheerenhet
beheerdatnoodzakelijk isom debestaande toestand
tecontinueren danwel debetekenis tevergrotenof
teherstellen,wordtverwezennaardealgemenebeschrijving (deparagrafenbedreigingen enbeheer).
Voornaderebesprekingvaneenenanderwordtverwezennaarhet inventarisatierapport (Cuppen&Moller
Pillot, 1978).

5.2Bronnen
Klasse 1(++)
Typering.
Hydrologische situatie:veel envooral regelmatig
watervoerend,uitgaandevandeafzonderlijkebrontypenminst (ofniet)aangetast.Begroeiing: inde
helokrenen zijndeinparagraaf 5vandealgemene
beschrijvinggenoemde (behalve c.2)vegetatietypen
herkenbaar,kwelindicatoren zijn (vrijwel altijd)
aanwezig;deanderebrontypen zijnzonderbegroeiing.
Fauna:meestal iseenkarakteristieke bronfaunaaan
tetreffen.

Voorkomen.
(tenopzichtevanhettotalevoorkomenvanhetbetreffende type): rheokrenen-unicum; limnokrenenunicum;puntbronnen-vrijveel;helokrenen -vrij
veel.
Voorbeelden.
BronbosjevandeTerzieterbeek,puntbronnen aan
devoetvandeKeutenberg,rheokreneHermansbeek,
limnokrene zijtak Vliekerwaterlossing.
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Klasse 2(+)
Typering.
Hydrologische situatie:voortdurendvrijweinigof
onregelmatigwatervoerend,hydrologisch-morfologisch
(waterwinning,vergraving)minofmeeraangetast.
Andere storing:veelalookcomplementairophydrologische situatie,negatief"beïnvloeddoorbemesting
(eutrofiëring).Begroeiing:alleenhelokrenen;gestoordevegetatiewaarinruderale ruigtkruidenzoalsbrandnetelhetaspectbepalen (zieparagraafvegetatie,
c.2),vaakookFilipendulion-soorten aanwezig;
typischekwelsoorten zijnschaars.Fauna:demacrofaunaisarmaantypischebronbewoners,omdat erte
weinigwaterdoordebodem sijpelt ofomdatdeverstoordebodemtoestand alsmilieufactor eendominerende
negatieve invloedheeft.
Voorkomen.
Alsklasse 1:rheokrenen-geen;limnokrenen-geen;
puntbronnen-vrijveel;helokrenen-veel.
Voorbeelden.
Puntbron inkloostertuinvanDemianeum (Simpelveld);

Klasse 3(o)
Typering.
Hydrologische enmorfologische situatie:ineenof
beideopzichten ingrijpend gestoord.Beide factorenlos
vanelkaargezienkan eenbrondievoortdurendnog
een zekerehoeveelheidwatervoert,vrijwel altijd
potentieeleengeschiktmilieuvooreenkarakteristieke
levensgemeenschap vormen;andersomherbergenbronnen
diemorfologischgestoord zijn (inpotentie)nog
allerlei diersoorten dieaangepast zijnaandie
situatie.De duidelijkstevoorbeeldenvandezeklasse
vormenbronnen,dieomgevormd zijntotgierputof
vuilstortplaats engedraineerdebronnen.
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Begroeiing:alleenhelokrenen;vegetatie bestaat
vrijweluitsluitend ofalleenuit storingsindicatoren
(brandnetels e t c , zieparagraaf vegetatie subc.2),
kwelindicatoren zijnafwezig.Fauna:voorbronsituaties
kenmerkende soortenkomennietof zeerschaarsvoor.
Voorkomen.
Alsklasse 1:rheokrenen-geen;limnokrenen-geen;
puntbronnen-weinig;helokrenen-vrijveel.
Voorbeelden.
HelokrenenHarleserbeek;puntbronbijdevijversin
debovenloop vandeWeijerhofbeek.
Opmerking.
Tot dezeklasse zijnookgerekend demeeste "bronnen"
dievannature nauwelijksof slechts incidenteel
waterleveren.Dezebronnenherbergenwellicht toch
eenaantalkarakteristieke organismen. Inhetkader
vanditonderzoekkonaandeze situatiesgeenaandacht
besteedworden.Het isnietuitgesloten,dateen
aantalvandezebronachtige situatieshogergewaardeerd zoukunnenofmoetenworden.
5.3Bronbeken
Klasse 1(++)
Typering.
Veelwatervoerend,niet oflichtvervuild (bemesting)
enmorfologischweinigofniet aangetast;matigwater
voerend,maardanmorfologisch zeergaaf ennietof
nauwelijksvervuild.Vegetatie,voorzoveraanwezig,
overeenkomstig debronnenvandezelfdeklasse.Fauna
teltdiverse soorten diekenmerkend zijnvoorhet
betreffendebeektypewaarvan debewustebronbeek de
bovenloopvormt (bijvoorbeeldbergbeek; ziehoofdstukBeken).
Voorkomen.
Veel.
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Voorbeelden.
Cotteserbeek,Beversbeek enBelletbeek.
Klasse 2(+)
Typering.
Doorvergravingofvervuilingminofmeeraanbetekenis
ingeboetofweinigwatervoerend.Herbergtwel enkele
typischebeekbewoners,maargeen zeergevoelige soorten.

Voorkomen.
Vrijveel.
Voorbeelden.
Anoniemewaterloop tussenBlzet enKleebergonder
Mechelen;bovenloop Schaeberggrub.
Klasse 5(o)
Typering.
Nietregelmatignatuurlijkwaterontvangend en/of
volledigvergravenlopen.Geen (ofzelden)typische
beekbewonersbevattend.
Voorkomen.
Weinig.
Voorbeelden.
PaulusbronenClaasvelderbeek.
5.4 Slotopmerking
InMergellandkomennogeenredelijk aantalpuntbronnen,helokrenen enbergbeekjesvoor,dieincategorie
3vallen.Deideale situatievaneenmetveelmosen
schraalgraslandsoorten begroeidehelokrene inopen
gebied,dieafwatert opeenbergbeekjemet eenbodem
bedektmet stenen,diemetmossenbegroeid zijn,komt
inMergellandnietmeervoor.Inditverband ishetdan
ookaanbevelenswaardig oméénofenkele stroomgebieden
vrijtehoudenvankunstmest eneen zodanigbeheerte
voeren,dat dezeoude situatiebinneneenaantaldecenniaweerhersteldwordt.
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BEKEN
Algemeen
InMergellandkomenalleenbergbekenvoor.BuitenZuidLimburg zijndeze zeerschaars enbeperkt tothetRijk
vanNijmegen,de zuidelijkeVeluwe-andenNoord-Limburg
(JansbergenHoltmühle).Dezewijken echterinverschillendeopzichten afvandebergbeken in Zuid-Limburg
(anderegeologische gesteldheid,tendeleanderebiotische
componenten indelevensgemeenschappen),waardoorgesteld
magworden,datdezelaatstebinnenNederland eengeheel
eigenplaatsinnemen.
De Zuid-Limburgse bergbekenwordengekenmerkt dooreenin
verhouding totlaaglandbeken grote stroomsnelheid,groot
verval enhoogzuurstofgehalte.
Hetwaterervanbezit eengrote eroderendekracht,waardoor
zezichdiepinhunbeddingen inkunnen snijden.Fijne slibdelenendetritusworden doorhetwatermeegevoerd, zodat
debeddingafhankelijk vanlocalevariaties instroomsnelheidbestaatuit stenenofzand.Alleenindegroterebergbekenkanhet slibendedetritusbezinken inbochten enop
diepereplaatsen,waarhetwaterlangzaam stroomt.Opdergelijkeplaatsenkunnen zichdiverse soortenhogerewaterplantenvestigen,wat eenverrijkingvandeinterne structuurvanhetbeekmilieubetekent.Degedeeltenmeteen stenigebedding zijninverhoudingtot smallerebergbekenstabielervankarakter,watveroorzaaktwordt doordeaanwezigheidvangrotere steneneneengeringerverval.Op dezemin
ofmeergestabiliseerde stenigebeddingkunnenmos-enwiervegetaties totontwikkelingkomen,die inde smallerebergbeekjesontbreken.Indezelaatstekaneenforseregenbui
erdeoorzaakvanzijn,datpraetischgeen steenindebeekbeddingop zijnplaatsblijft (zieThorup, 1970).Bijdergelijkebuienwordtookveelneerslagwaternaardebekengevoerdviahollewegenendroogdalen (Schroferetall.,1975)•
Debergbeken inMergellandwordenallegevoed doorbronwater.
Ditbronwaterheeftgedurendehetgehele jaardooreennagenoegconstante temperatuur,dierondde 10°C schommelt
(Smissaert,1959$Mur-Atzema, 1962).
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Hoeverderweonsnuvande"bronverwijderen,destegroter
zijndejaarlijkse temperatuurschommelingen vanhetheekwater.Nahijdehronkomeneenaantalorganismenvoor,
die speciaal zijnaangepast aandittemperatuurregime.
Voorheelden zijndeplatwormCrenohiaalpinaendiverse
soorten steenvliegen.Meer stroomafwaarts treffenwe soorten
aan,diegrotere temperatuurschommelingen kunnenverdragen.
Ookneemthier,zoalswe reeds zagen,deverscheidenheid
insubstraattypentoe enwordt deinterne structuurgroter
doorhetverschijnenvanwaterplanten.Dit alles resulteert
ineenlevensgemeenschap, diebelangrijkverschiltvandie
vandebovenlopen.
Dezeabiotische enbiotischeverschillenbinnendeZuidLimburgse bergbekengavenSmissaert (1959)aanleidingtot
hetopstellenvaneentweetalbergbeektypen.
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II Typen
Gewoonlijk onderscheidtmen:
a."bergbeken
b. bergbekenvanhetGeultype
c.laaglandbeken, dieinZuid-Limburgnietvoorkomen.
Hierondervolgt eenomschrijvingvan deeerste tweetypen,
voornamelijk naarSmissaert (1959)a.Bergbeken.
Stroomsnelheid enzuurstofgehalte zijnhoog;detemperatuurisconstant laag-degemiddelde juli-augustus
temperatuur isca.15C.Debeddingwordtmeestalgevormd doorstenen,maarookwel doorgrof zandoffijn
grind. Indebochtenwordt somsenigzandafgezet en
vlak achtereensteenkan destroomsnelheid vrijwel
nul zijn,wat eeneigendierenwereld eenmilieubiedt.
Plantengroei ontbreektvrijwel geheel.Zeerplaatselijk,
indelaagstegedeeltenvoordemonding,kanmosof
wiervoorkomen opbovenhetwateruitstekende stenendie
vochtigwordengehouden.Waarde stroomsnelheid iets
lageris,kanplaatselijkEchtewaterkers (Nasturtium
officinale)wordenaangetroffen.
VanDijk (1974)meldt datalleen zichvanuit deoever
vegetatiefverbreidende grassen,metnamemannagras
(Glyceriacf.fluitans)indebeek langsdeoevers zijn
aantetreffen.Soms,verdwaald indebeekopplaatselijk
zandig substraat,vondhijwelgrootmoerasscherm
(Apiumnodiflorum),beekpunge (Veronicabeccabunga),
geoordhelmkruid (Scrophularia auriculata),kleine
watereppe (Sium erectum),moerasvergeet-mij-nietje
(Myosotis Scorpioides),penningkruid (Lysimachianummelaria)e.d.
Overschaduwde bovenloopjesnabijdebronwordengekenmerkt doorhetoptredenvanenigekarakteristiekebronnensoorten, zoalsdeplatwormCrenobiaalpina,dekokerjufferCrunoecia irrorataendeopvochtige stenen
levendemuggenlarvenvanhetgeslachtThaumalea.

VIIIo180

Ietsverderstroomafwaartsvindenwe dekarakteristieke
faunavanbergbeekjes,diehoofdzakelijkuitstroomminnende soortenbestaat.Totdemeest karakteristieke
soortenbehorendeplatwormPolycelis felina,deééndagsvliegEcdyonurus,de steenvliegNemouracf.cambrica
endekokerjuffersDrususannulatus,Agapetusfuscipes
enRhyacophilaseptentrionis.
Ingroterebergbeken, zoalsdeZieversbeek,Terzieterbeek enMechelderbeekkomen eenaantal soortenvoor,
die zegemeenhebbenmetdebekenvanhetGeultype.
Genoemdkunnenonderandereworden deslakTheodoxus
fluviatilis,deééndagsvliegEphemerellaignitaende
vissenCottusgobio (rivierdonderpad)enSalmotrutta
(beekforel).
Verderegegevensoverbergbeken:hetvervalvarieert
van 1-2,5% (m/km).Delengte ismaximaal 5km.De
breedtemaximaal 2m,meestal smallerdan 1m.De diepte
isgemiddeld 10cm,maximaal 30cm.DepHvarieert
van7,0 tot7,8.
b.BergbekenvanhetGeultype.
De stroomsnelheid islagerdanbijbergbeken.Het
zuurstofgehalte iszomersbelangrijk lager,enookde
temperatuurvanhetwaterisminderconstant: zomers
isdezevaakhogerdaninbergbeken,indewinteris
zenog steedsenkele Cbovennul.
Debeddingwordtgevormd doormetmos enwierbegroeide
stenen,opplaatsenwaardestroomsnelheid lageris
wordt slibendetritusafgezet.Ineenenkelgevalis
debeddinggeheel zacht. Inlangzamer stromendedelen
zijn,naarVanDijk (1974)wortelend indedaarvoorkomende laagslibendetritus,typischrheofielehogere
waterplanten tevinden,enookplantenmet rheofiele
groeivormen.Genoemdwordenvlottende waterranonkel
(Ranunculus fluitans),pijlkruid (Sagittaria),kleine
egelskop (Sparganium emersum), Zannichellia (Zanichellia
palustris).Deplantengroei isrijkerdanindebosbeken.
Naasthetveel opde stenenvoorkomendemosenwier
zijnplaatselijk rijkontwikkeld:waterpest (Elodea
canadensis)engewonewaterranonkel (Ranunculusaquatilis)diede stroomsnelheid zodanigbeïnvloeden dat
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daarterplekke diersoortenvan stilstaande wateren
voorkomen.
Kenmerkende dieren zijn:deééndagsvliegTorleyabelgica,
desteenvliegPeriodesdispar,dekokerjuffersAnabolia
nervosa,Rhyacophiladorsalis enOdontocerum alMcorne,
dewaterroofkeverOreodytes sanmarki,dewantsVelia
saulii endevisPhoxinusphoxinus (elrits).
Vogels, dievoorhunvoortbestaan rechtstreeksafhankelijk zijnvangroterebergbeken enbekenvanhet
Geultype zijndeijsvogel endegrotegelekwikstaart.
VerderegegevensoverdebergbekenvanhetGeultype:
hetvervalvarieertvan0,5 -1% (m/km).Debreedteis
maximaal 5nu Dieptevarieertvan 30tot 100cm.De
pHvarieertvan7>2-8,0.
Indeliteratuurworden ergveeluiteenlopende getallen
gegevenvoordegemiddelde stroomsnelheid inbeidebeektypen.
VolgensVanDijk (1974)zijnvoorhetonderscheidenvan
veelmeerbelang: schommelingen indebiet,wisselingen
inhetwaterniveau en/of stroomsnelheidsrange.Volgens
zijngegevenskande stroomsnelheid inbekenvanhet
Geultypehoger zijndaninbergbeken!
Eengrootaantal soorten zoukenmerkend genoemdkunnen
wordenvoorbergbeken inruimere zin.Voorbeeldenhiervan zijndeplatwormDugesiagonocephala,hetvlokreeftjeGammarusfossarum,het slakjeAncylusfluviatilis,
deééndagsvliegRhitrogena semicolorata,dekokerjuffers
Plectronemia conspersa,Silo spec,enNotidobiaciliaris
endevanalgenop stenenlevendekevertjes behorende
totdefamilieElminthidae.
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I I I Huidige s i t u a t i e
a.Waterstaatkundig.
De loopvaneenaantalbergbeekjesbestaatnugeheelof
gedeeltelijkuitondergrondsebuizen,die zijnaangebracht omdelandbouwkundige toestandvangrasland
teverbeteren (Schrofere.a. 1975» P«41).
Op diverseplaatsen zijnlangsdebekenmolensgeplaatst
dieviaeendaarvoorgegravenmolentakmet aanweerszijdeneenstuwsluis,hetwaterontvingen.Daarnavloeide
hetwaterviaeenanderetakweerterugnaardebeek
(Meerman,p.41)« Higler (1976)noemtnoganderemogelijkheden omvoldoendeverval teverkrijgen teneinde
hetmolenrad aantedrijven:hetopstuwenvaneenbovenstroomspand,hetverdiepenvaneenbenedenstroomspand,
het aanleggenvaneenmolenvijverofcombinatiesvan
dezemogelijkheden.Welkehiervan inZuid-Limburgwerden
toegepast isnietnaderonderzocht.
Er zijneenaantalbergbekengenormaliseerd (Smissaert
1959)• DeGeul isopeenaantalplaatsengestuwd.
b.Metbetrekkingtotvervuiling.
VeelbekeninLimburgzijn-inmeerofminderernstige
mate-vervuild,waardoordeoorspronkelijkrijkefauna
isverarmd.Leentvaar (i960)enHigler (1968)zien
echterperspectievenvoorherstelvandefauna,mits
devervuilingwordt teruggedrongen. In1976komende
JeugdbendenvoorNatuurstudie tot de,zeervoorzichtig
geformuleerde,conclusie datdetoestandvandebeken
deafgelopen 10à15jaarniet ergsterk achteruit is
gegaan,afgezienvanhetverlorengaanvanpaaiplaatsen
voordebeekforel.Hetlijkt danooknogsteedsdemoeite
waard devervuilingop teheffen.De ernstvandevervuilingwordtnaarvorengebracht doorLeentvaar (i960)
enJansen (1964).Bekendevervuilingsbronnen zijn:
1.Industrie (zuivelfabrieken,brouwerijen,eenleerlooierij,eenpapierfabriek);(Prov.Waterstaat
1967/1973;Mur-Atzena 1962,p.5.6)
2.Woonkernen (enigewoonkernen lozenopbeken);alleenstaandeboerderijen zijnveelalniet ophetriool
aangesloten enbeschikkenookniet overeenbezinktank (litt, zie a.)
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3.Landbouw (incidenteel wordt spuitmiddelofgierin
hetteekwatergeloosd. Ookkomthetvoordatspuitapparatuurwordt gespoeld indebeek endat schotten
uitvarkensstallen indeheekwordengelegd omze
schoontekrijgen (litt, zie a.).Methetneerslagwaterkunnenmeststoffen, insecticiden e.d. vanaf
hethogergelegenweiland afspoelen (C.J.N. 1976).
Dekippenslachterij tussenKleeburg enMechelen
loostviahetrioolveren enafval inhetbeekwater
(Prov.Waterstaat 1967-1970).
4. Toerisme (inde zomermoetmeerrioolwaterverwerkt
worden; dit isjuist deperiode daterweinigwater
doorrivierenbekengaat (Smissaert 1959» P- 111,8).
Plaatselijk kan 'twaterwordenverontreinigd door
recreanten (Meerman,1975;Mur-Atzema, 1961-1962).
5.Buitenland (erzijnbeken inMergelland die inDuitsland enBelgië ontspringen.WatbetreftDuitsland
zegtMeerman (1976,p.176): "Hoewelniethelemaal
brandschoon,kanwordengezegd datmen....zichhoudt
aandeinternationale afspraak datwaterlopen,die
vanhet eneland inhet andere overgaan,doorhet
landvanhérkomstdienen tewordengezuiverd".De
Selzerbeekkomtuit inDuitsland.ToorBelgië ligt
de situatie anders.Daarwordtnagenoegnietsgedaan
omvervuilingvanhetwatertegentegaan.Gulpen
GeulkomenverontreinigdNederlandbinnen (Meerman,
1976,Prov.Waterstaat 1967-1973,Steenvoorden, 1970).
Apartmoetnogvermeldworden,dat,nubeken enbronnengeen
functiemeerhebbenvoordewatervoorziening, diversebronbossen invuilnishopen zijnveranderd.Ditkanvan invloed
zijnop dewaterkwaliteitbenedenstrooms.
Wordt (beek)waterverontreinigd metorganische stof,dan
treedtbiologische zelfreiniging op;tijdens ditproces
vindtmineralisatie plaatswaarbij zuurstofnodig is.Na
afloopvandezelfreinigingishetwaterverrijktmetnitraat,sulfaat enfosfaat enishetoorspronkelijkvoedselarmewatervoedselrijkergeworden.
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Aanheteindvande60-erjarenisdoorProvinciale
Waterstaat Limburgbegonnenmet deaanlegvanoxydatiefbiologische zuiveringsinstallaties met eenrendementvan
90%.Dit iseenverbetering,omdat demineralisatie dan
nietmeerindebeekhoeftplaats tevinden.Behalve
zuiveringsinstallaties wordt eensysteemvan stamriolen
opgezet.Diversegrote industrieën endebio-industrie
mogenvandezevoorzieningen geengebruikmaken.Hetis
nietbekendwaardiehunafvallaten.Indienhet effect
vande zuiveringsinstallaties opdebekenwordt geloosd,
zalhetbeekwater zijnvoedselarmekarakterverliezen.
Het isdanook teoverwegen ofdit effluentnietvoor
beregeningkanwordengebruikt.
IV Bedreigingen
Doorverbeteringvanwaterafvoer,drainagevanweilanden
entoenamevanbebouwde,verharde oppervlakten,endoor
waterwinning daalthetgrondwaterniveau.Ditheeftinvloedop deactiviteitvanbronnen endusookophet
debiet (dehoeveelheidwaterdiedoordebeken komt).
Ophetogenblikwordtwateronttrokken doorwaterwinning
indevolgende gebieden:deomgevingvanDal;gebied ten
ZuidenvanWijlre,gebied tenzuidenvanValkenburg,gebied
tussenRothem enBemelen,gebied tenwestenvanCadieren
Keer.
Vaterwingebiedeninonderzoekbevinden zichtussenValkenburgenWijlre,tenzuidenvanSlenaken,entenoosten
vanRickholt (adviesbureauVallen,1975» kaart IV,1 ) .
Ruilverkaveling,kappenvanhoutwallen endergelijke,het
plaatsenvankunstwerken enkanalisatiekunnen,naastde
dalingvanhetgrondwaterniveau,alsbedreigingbeschouwd
worden,omdathekenenkleine rivierenkwetsbaar zijnvoor
directe ènindirecte ingrepen (Higler, 1976).
V

Beheer
a.Maatregelen tenbehoevevangrondwaterniveau.
Schrofere.a. (1975)enStaatsbosbeheer (1974)stellen,
methetoogop deverlagingvanhetgrondwaterniveau
endenegatieve effecten daarvan,voordeverblijftijd
vanhetwater zoveelmogelijk teverlengendoor:
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1. cascaden indebeken teplaatsen
2. regenwater indebebouwde kom optevangen zodatdit
niet inhet stamriool verdwijnt
3. bebossingvaneventueel erosie-gevoelige gronden
waardoor eveneens eensnelleafvoernaardehoofdbeek
wordtverhinderd
4. weghalenvan debuizen indeweilandenwaardoorde
bergbekenlopen (dit samenmet 'tterugbrengenvan
debegeleidendebegroeiing teneinde differentiatie
te bewerkstelligen)
Hierbijmoetenwedevolgende aantekeningenplaatsen:
ad 1) overwogen zoumoetenworden ombijgenormaliseerde
beken deoorspronkelijkeloopinereteherstellen;
decapaciteitvandebeekwordtgroternaarmate er
meerbochten enkronkels inzitten
ad 3) overwogen zoumoetenwordenbosopslag tebevorderen
metbehulpvaneendaaropgerichtbeheer.
b.Vervuiling.
Vervuilingsbronnenmoetenwordenopgehevenofinieder
gevalwordenbeperkt.Omleidenvanvervuildwateris
geengelukkige oplossingomdat de stroomsnelheid dan
teveelkanafnemen,terwijl delevensgemeenschap inde
beekwelvandiesnelheidafhankelijkblijft (Higler
1976).
c.Oeverbegroeiïng.
Demeestebergbeken inoostelijk Zuid-Limburg stromen
doorweide-enhooiland, inwestelijk Zuid-Limburg door
hellingbossen langsdeMaasvallei (VanDijk 1974» P«12).
Waarschijnlijk zijndemeestebekenvannaturemetbos
omzooidgeweest eniser,waarditbosontbreekt,sprake
vanmenselijk ingrijpen.
Higler's (1976)idee isdenatuurlijke oeverbegroeiïng
metbomenenstruikentehandhavenmethetoogopdepositieve effecten daarvanvoordelevensgemeenschap in
debeek;beschaduwing zorgtmedevooreenconstantewatertemperatuur;bladval isinsnelstromende bekenvaakde
enigevoedselbronvoorde erinlevendedieren.
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VanDijk (1974)vindthetvanbelang,denietmetbos
omgevenbekenzotelaten.Hijwijst eropdatzegerekendmoetenwordentotdehalfnatuurlijkesituaties.
Dewaterplantenvegetatie is,inonbeschaduwdebeken,
beterontwikkeld danindebeschaduwde.Ookkandeze
watervegetatievanbelangzijnvoordezelfreinigingvan
hetwaterdoordat erzuurstofgeproduceerdwordt ende
planten zelfeenaanhechtingsplaats kunnenvormenvoor
primaire ensecundaireproducenten.Verderbeïnvloeden
deplanten destroomsnelheid,watvaak eenpositieve
uitwerkingheeftop demineralisatievanorganisch
materiaal,onderandere doorde sedimentatie tussende
planten enlangereverblijftijdvanhetmateriaal inde
metplantenbegroeidebedding.
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DEGEUL VANAF DE GRENS TOT DE SELZERBEEKBIJ WITTEM, INCLUSIEF DE
KLEINS ZÏJBEKEN/

"'
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ALGEMEEN
DezebergbeekvanhetGeultype ontspringt inBelgië enkomtbij Cottessen
over derijksgrens.Op derechteroever rijst daarhetplateau vanVijlen
omhoog;op de linkeroever datvanEperheide.Ophet dan tevolgen traject
neemt deGeul eengrootaantal zijbeekjes op,diehierachter afzonderlijk
wordenbesproken.Na deopnamevan deCottesserbeek bevindt zicheenvoorde
indeGeul,Vroegerwas diteendoorwaadbare plaatsvoorvoertuigenenvee
envoormensenwasereen smalhoutenbruggetje.Tussen degrens enMechelen
bevinden zichop derechteroevervan deGeulenige floristisch zeerinteressantemoerasjes.Eendaarvan ligt tussendeElzeveldlossing enhetTergraatbeekje.Ditmoerasgebiedjewordtbegrensd dooreen strookmetmoerasflora
langsdeGeul.Het zinkviooltje staatermassaal (Meerman,1975;Mur-Atzema,
1961-'62).
Ranunculus fluitansenhetbronmos Fontinalis antipyretica zijnophethier
besproken trajectvandeGeul frequent aan te treffen.Beidekomenvoorop
ondiepe stenigeplaatsen;de laatsteookop inhetwater staandepaaltjes.
Plaatselijk zijnaangetroffen Sparganiumerectum (op slibbige oevers,soms
ookvlottend);Potamogetonnatans (massaalopgestuwde trajecten,danook
bloeiend bij lage stroomsnelheden;ondergedokenbijhogere snelheden);
Potamogeton crispus {épvrijondiepe plaatsen ineenhalfstenige bedding)en
Sparganium simplex (opgestuwde trajecten,waar de stroomsnelheid laagen
debodemmodderigis).
De diatomeeënfloravandeGeulbij degrensbevat soorten dieop schoner
water duidendande soortendiemeer stroomafwaartswerdenaangetroffen (Kruizinga,1961).Bijonderzoek in1954 isookZanichellia palustris aangetroffen,
waarschijnlijk ookophethierbesproken traject.Smissaert (1959)noemt
deze soort tenminste ineenademmetRanunculus fluitansenElodeacanadensis.
Ophet trajectEpenermolen-Heimansgroevevond Smissaert (1959)devolgende
diersoorten indeGeul:deeendagsvliegenEphemera danica,Ephemerella ignita
(beide in1976ookdoorC.J.N,waargenomen),Rhitrogena semicolorata (in
1961-'62doorMur-Atzemawaargenomen),de zeldzame,alleen>.£nGeulenGulp
voorkomendeTerleyabelgicaenHabrolepteidesmodesta.Deoever-of
steenvliegenPretonemurameyeri enPeriodesmicrocephala,diealleenin
GeulenGulpvoorkomt.De schietmottenGoerapilosa,Lepidostoma hirtum,
devoorGeulenGulp typerendeRhyocophila dorsalis endevoorbergbeken
typerendeRhyacophia septentrionis.Bijonderzoek in1976 zijn aangetroffen
dewaterkever Hydroporus Sanmarki,de libellelarveCalopterix spec.,enbij
demonding vandeMechelderbeek,Ancylus fluviatilisenSilo spec.(C.J.N.
1976). Smissaert (1959)noemtvoor deGeul devolgende vissoorten:elrits,
rivierdonderpad,bermpje,inlandse forelenamerikaanseregenboogforel.
Ookhiernoemthijgeen locatie.Sinds 1900 isdevisstand indeGeul echter
achteruitgegaan: zalmenbeekforel zijnverdwenen,envisvanbetekeniskomt
slechtsvoorbovenstrooms vanValkenburg/Gulpen.Genoemdworden rivierdonderpad,riviergrondel,beenprik,driedoornige stekelbaars,blankvoorn,kopvoorn,
snoek,baarsenkarper.Elritsenbermpjekomenalleenbovenstrooms van
Gulpennog inredelijke aantallenvoor (Steenvoorden, 1970).VolgensMurAtzema (1961-*62)isdeGeulvannature eenrijkebeek,gezienhetgrote
aantal soortendaterondanks devervuiling nog inkan leven.
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DebeddingvandeGeulbestaatbijdegrensuiteengesloten dekvangrote
keien, stenenengrind,die somsmetmosenwierbegroeid zijn.Verderop
bestaat zeuit stenen,dievrijwel altijdmetmosenwier zijnbegroeid,
uitopen zandplekken,eninbochtenuiteendikke laag detritus.Ingestuwde
trajectenenmolentakkenbestaat debedding vaakuit sliben detritus
(Smissaert,1959;Kruizinga, 1961).
Degemiddelde stroomsnelheid isca.0,27 m/sec,(Jansen,1964).Devariatie
indestroomsnelheid isechtergroot.Plaatselijk lopendewaardenuiteen
van0,8 totsoms1m/sec enookwaardenvan0,2m/seckomenvoor.
OokdedieptevandeGeulvertoontgrotevariatie:20 tot50cmenmeer;
opgestuwde trajectenrondeenmeter (Kruizinga, 1961).
De temperatuur,gemeten inaugustus1954,is17,5C. (Smissaert, 1959).
De temperatuur gemetenop 3punten inmei,varieertvan11,4tot13,6C.
Injuli,éénmeting isde temperatuur 16,2C (Mur-Atzema,1961-'62).
DemetingenvanhetWaterschap Zuiveringschap Limburg (1975), viermaal
perjaaropéénmonsterpunt, leverenwaardenop dievariërenvan9,0 tot14,0C,
HUIDIGE SITUATIE
a,Waterstaatkundig
Stuwenenmolens.Op een trajectvanvijfkilometer indegemeenteWittern
ishetvervalvandeGeulaanzienlijk,endaarvan isgebruikgemaakt door
debeek testuwenvoormolens,enwel:
- deVolmolen inhetdorp Epen.Dezemolen isvroegervoor de textielindustrie
gebruiktenfungeert sinds 1882alsgraanmolen
- deEpermolenofWingbergermolen inhet dorpEpen.Eengraanmolen
- deBovensteMolen teMechelen,evenals
- deOndersteMolen,Beidemolens zijnpapiermolens geweestendoennu dienst
alsgraanmolen (Meerman, 1975).
(Opmerking:volgens Smissaert (1959)zijner tussendegrensenGulpen
5molensop de Geul),
Normalisatie,Meerman (1975)vermeldt dat indebuurtvandegrens
maatregelengetroffen zijnomhetafkalvenvanbeekwanden tegentegaan.
Daartoeheeftmen struikgewas enbomenopbeideoeversverwijderd,het
rivierbeduitgediept,deoeverwanden schuinafgestoken,en inzeergrote
bochtendebuitenkantverstevigdmet zware stenen.Vijf jaar later ishij
daarweergeweestenkonnietsmeer zienvandezereconstructie.
Inde tweedehelftvandevorige eeuw isdeGeuleven tennoordenvanMechelen
totaandemondingvandeSelzerbeekovereenafstandvan700meterrechtgetrokken,
b. Vervuiling
Opgrondvanhet zuurstofverzadigingspercentage enhetbiochemisch zuurstofverbruikkomthetWaterschap Zuiveringschap Limburg (1975)totdeconclusie
datdeGeul terhoogtevan deTerzieterbeeknietverontreinigd is.Dewaterkwaliteitvoor dejaren1974en '75wordtgoedgenoemd.Onderzoek in1960
naar dewaterkwaliteitwaarbij ookdefaunawerdbetrokken,weesuitdat
hetGeulwater niet schoonderijksgrenspasseert (Jansen,1964). InNederland
vindtvervuiling vanhethierbesproken trajectvandeGeulplaats doorde
plaatsenEpenenMechelen;de zijbekenTerzieterbeek enMechelerbeek voeren
eveneens enig vuilvanbetekenis afnaar deGeul (Steenvoorden,1970;
Mur-Atzema,1961-'62;C.J.N., 1976).
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Mogelijk looptdebovenloop vandeGeulgevaar tewordenverontreinigd
dooruitbreiding vanAken inZuidwestelijke richting (Steenvoorden, 1970).
Zijbeken
Cottesserbeek
DeCottesserbeek, inBelgiëMergelbach geheten,iseenbergbeekje dat
ontspringtuit 3bronnenop de zuidrand vanhetVijlenerMassief.Kortna
haarontstaan schuurt debeek eendiepebedding uit indeondergrond, zodat
debeekwandenplaatselijk enigemetershoog zijn.Deze geuldoor deweilanden
isplaatselijk omzoomdmetwilgen;mogelijk ooknogmetanderboom- enstruikgewas.Op dedalhelling bevinden zichveelbronnetjeswaardoor plaatselijk
moerassigeplaatseneneendaarbijbehorende flora zijnaan tetreffen.
Over de lengtevaneenkilometer looptdeCottesserbeek parallel aaneen
weg dieopeenafstandvan150metervan debeekgelegen is.De bebouwing
langsdieweg behoort totdeplaatsCottessen Een zijtakjevandebeek ,
loopt langsdeweg vanCottessennaarhetVijlenerbos (Meerman,1975;
Mur-Atzema 1961-'62).
Tot de faunavan deCottesserbeek behorenondermeer Simulium-larven,
Euplanaria gonocephala enEcdyonurus fluminum (Mur-Atzema,1961-'62). Inde
bovenloop zijnaangetroffenRhitrogena semicolorata,Nemoura spec,en
Helmislarven (C.J.N. 1976).
Debedding bestaatuitgrind,afgewisseld met lemigeplaatsen.Inhetgedeeltevóór demonding komtbovendien slibvoor (Mur-Atzema 1961-'62).
Dewatertemperatuur,gemeten injuni,op5punten,varieerdevan10,2-14,4C
(Mur-Atzema,1961-'62).
DeoorsprongvandeCottesserbeek ligt200m+NAP;demonding 120m+NAP;
hetverval is80m;de lengt1500m;hetverhang is0,025 (Meerman, 1975).
HetwatervandeCottesserbeek is lichtverontreinigd,hetgeenwordt
veroorzaakt door afvalafkomstig van debebouwing langsdeweg behorend tot
Cottessen,endoorafval afkomstig vandeweg vanCottessennaarhetVijlenerbos dat ineen zijtak terechtkomt.Bovendien zijndebronnenvan deCottesserbeekveranderd ineenpuinstortplaats,watookvervuiling veroorzaakt.
Eencamping inhetmondingsgebied kaneenbedreiging vormen (Mur-Atzema,
1961-'62;Meerman, 1975).
Elzeveldlossing
Ondereen"eïs inhetweiland indeomgevingvangrenspaal 11ontspringt dit
bergbeekje.Hetwateruit debronkomtdirect ineenbetonnen drinkbank
enwordt daarna doorbuizen indegrond geleid. Ineenandere betonnen
drinkbakkomthetwaterweer aandeoppervlakte endaarnaneemthetde
vrije loop.DeElzeveldlossing neemt dannogwater opuiteenruig terreingedeelteenuiteenkleinmoeraswaarinmogelijknog enigebronnenliggen.
Na dooropenweiland gelopen tehebbenmondt zeuit indeGeul.
Deoorsprong ligt165m+NAP;demonding 123m+NAP;de lengte islOOOm;
hetverhang 0,042.
DeC.J.N. (1976)noemt dezebeek "beekjebijKuttingen".Volgens deze
jeugdbond isdebeekarmaan soorten,maar deaangetroffen soorten duiden
op zuurstofrijkwater zodatverontreiniging nietwaarschijnlijk is.Mennam
waar dat indediep ingeslepenbedding hetCarboonaandeoppervlaktekomt.
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Belversbeek
HetbergbeëkjeBelversbeek,ookwelBeversbeek enBervesbergbeek genoemd,
ontstaatuit tweebrontakken die tegenhetmassiefvanVijlen liggen.
Debronnenvandeeerstebrontak zijngelegen ineenbosvijvervan10meter
breeden40meter lang.Dezevijver isontstaannadat Staatsbosbeheer een
dambij debronnenheeftgeplaatst.
De tweedebrontak isafkomstig vandeWosbron (Wolfsbron)dievoortkomt
uitdeFossielbankvanGrenspaal 7endie inhetweiland ligt.DeWosbron
voerthetwater afdooreenkleinbosgebiedwaarinveel uittredingspunten
vangrondwater aanwezig zijn.Daarverenigt dezebrontak zichmetdeeerste,
diedoorhetweiland aankomt stromen.Vervolgensneemt deBelversbeek
een linker zijtakjeop dat indrassig terreinaanderandvaneen aangrenzend
bosgebied isontstaan.Doorhetweiland,waarinooknogwateruittreedt,gaat
debeeknaar deweg Camerig-Cottessen.Nadat zeonder dezeweg isdoorgegaan
stroomt zenaar dehoeveBervesenpasseert zehetvoetpad naar deHeimansgroeve (Mur-Atzema,1961-'62;Meerman, 1975).
Indebosvijverwerd in1963 fonteinkruid eneendenkroosgevonden.Opde
oevers stonden toenechterPrimula elatiorenGaleobdolan luteum (Mur-Atzema
1961-'62).
In1961 zijnindebosvijver aangetroffen dekleineendegrotewatersalamander,devinpootsalamanderendealpensalamander. In1963echter alleen
degrote enkleinewatersalamander (Mur-Atzema 1961-'62),DeC.J.N. (1976)
meldtvoor 'tjaar1976welhetvoorkomenvanvinvoetsalamanders indebosvijver.Daarwaarbeidebrontakken samenkomenheeftMur-Atzema (1961-'62)de
gevlektevuursalamanderwaargenomen.Zeerplaatselijk isAncylus fluviatilis
aangetroffen (Mur-Atzema,1961-'62). Indebeschaduwde ondiepe bovenloop
komtCrenobia alpinavoor.Voorbij decamping inCottessenProtonemutaspec.,
Ecdyonurus dispar enRhitrogena semicolorata (C.J.N.,1986).
Debedding vandeBalversbeekwordtgevormd doorgrind engrote stenen.Bijde
monding indeGeulkomt slibvoor (Mur-Atzema 1961-'62).
Deoorsprong ligt180m+NAP;demonding 120m+NAP;hetverval is60m;de
lengte is1500m;hetverhang 0,04.
Dewatertemperatuur injunivarieerdevan12,1 -13,7C (gemetenop4punten;
Mur-Atzema 1961-'62).
Hetbeekwaterwordtplaatselijkverontreinigd doorCottessen,ca.600m
vandebronnen,enwaarschijnlijk ookdooreencamping daar (C.J.N.,1976,
Mur-Atzema,1961-'62).Waar debeek deweg Camerig-Cottessen enhetvoetpad
naar deHeimansgroeve passeert,treedteveneensverontreiniging op (Meerman
1975).
Belletbeek_
Dê"bërgbëëkBelletbeek ofBelleterbeek ontspringtbijeenbosgebiedop
de zuid-helling vanhetMassiefvanVijlen.Debron ligttennoordwesten
vandeBellethoeve inweiland langsdeweg Camerig-Cottessen.Hetwater is
helderenkoud enisafkomstigvanhetbronniveau vande fossielbank van
grenspaal 7.Nahetontstaanvandebeek stroomtdeze dooreenbronnetjesbps
waarinveleuittredingspuntenvangrondwater gelegen zijn.Vervolgens gaatde
beek eenkorte afstand doorweilandmetbronnetjes.Daar iszeafgetaktom
eenvijver tevoeden,dieop de zuidrand derestantenvaneenmolenradheeft
staan.Dezemolenheeft tijdens de2ewereldoorlog debewonersvanBelletvan
electriciteitvoorzien.Nadatde twee takkenvandebeek zichweerverenigd
hebbengaatdeBelletbeek dooreendiepen smaldal.Dit dal isdichtbegroeidmetbomenen struiken.Arummaculatum,Paris quadrifolia enGaleobdolon
luteumkomendaarvoor.Tenslottemondt deBelletbeek indeGeuluit.
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Tijdenshetonderzoek vanSmissaert (1959)zijnondermeer devolgende
diersoorten aangetroffen:de zeldzameoevervliegenRhitrogena semicolorata
enEcdyonurus fluminum,de zeldzameProtonemurameyeriende zeldzame
schietmotDrususannulatus.Volgens Smissaert (1959)biedtdeBelletbeek
oevervliegeneen zeergeschiktmilieu.Mur-Atzema (1961-'62)meldthet
voorkomenvanAncylus fluviatilis,dieook door deC.J.N. (1976)isaangetroffen« Deze jeugdbondmeldtbovendien devondstvanRhitrogena semicolorata.
Debeddimgvan deBelletbeekbestaatuitzand, slib,bladafvalenhierendaar
keienengrind (Smissaert, 1959).
De temperatuurvanhetbeekwater,gemeten injuni door Smissaert (1959)
is12°C.Mur-Atzema (1961-'62)geeftvoorapril dewaarden 10,6en11,2°C.
Deoorsprong ligt180m+NAP; demonding 120m+NAP; hetverval is60m;
de lengte is1000m;hetverhang is0,06.
Smissaert (1959)noemt deBelletbeek uitoogpunt vannormalisatie envervuiling eennog geheelnatuurlijke beek.Ten tijdevanhetonderzoekvan
Mur-Atzema (1961-'62)iserechter sprakevanvervuiling door afvalwater
van deBellelhoeve envaneen stortplaats aanhetbeginvanhet dal (nahet
samenvloeien van de twee takken inhetweiland).De aanwezigheid vandeze
stortplaats heeft volgenshaar invloed op de samenstelling van de fauna.
Tergraatbeekje
Ditbeekje,ookwelTergrachtbeekjegenoemd, ontstaat ineenweidegebied ten
noordoosten vanKuttingen.Daarna stroomthet doorbosgebiedwaar hetwater
uitbronnetjes opneemt.Hiervormt debedding plaatselijk eenontsluiting
vanhetAkenszandmetveelkleilagen.Nahet passerenvanhetboswordt het
Tergraatbeekje doorbuizen totaan deGeulgeleidwaarin zebij dehoeve
Tergracht uitmondt.
Deoorsprong ligt 162m+NAP; demonding ligt 112m 9NAP;hetverval is 50m,
de lengte is2000m;hetverhang is0,025 (Meerman, 1975).
Dorghofslossing
Debronenheteerste deelvan de loopvanditbeekje zijn inbuizenopgenomen zodat deDorphofslossing pas zichtbaarwordt daarwaar deweg EpenTerziet eenaftakking heeftnaar Camerig.Vlakvoordat debeek dezeweg
passeertvia een duiker treedt zeuit debuizen.Vervolgens volgt deDorphofslossing deweg Epen-Camerig alsbermsloot.Op dit traject isdebedding
betonneerdenwordt debeekvervuild.Debeekmondt bij Epermolen inde
Geuluit.
Deoorsprong ligt 140m+NAP; demonding 115m+NAP; hetverval is25m;
de lengte 600m; hetverhang 0,042 (Meerman, 1975).
Camerigerbeek
De 3bronnenwaaruit dezebeekontstaat zijngelegen ophet terreinvan
hetkampeercentrum "DeRozenhof".Debeek stroomt doordeweilanden en
passeert deweg Epen-Vijlenviaeen duiker,om daarna doordeweilanden
haar loop tevervolgen.Weerbereikt zedeweg Epen-Vijlenmaar voordat
zehieronder doorgaat,wordt zeinbuizengevangen diehaar zonaar de
Geulvoeren,waar zebij deEpermolen inuitmondt.
Deoorsprong ligt 115m+NAP; demonding 113m+NAP;hetverval is42m;
de lengte 500m; hetverhang 0,084.
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Massel
DeMasselofMösselheefthaaroorsprong op denoordwest randvanhetPlateau
vanVijlen.Debronnen liggen inweiland aanderandvanhetElzetterbos
tussenBommerig enCamerigenca.200m tenoostenvandeweg tussendie
tweeplaatsen.Deondergrond vanditbronnencomplexbestaatuitgrind.
DeMosselwordtbovendiennoggevoed dooreenbronnencomplex dat ineen
greppelverborgen ligt,zuidelijkvanheteerstebronnencomplex enmeteen
humeuzeondergrond.Deafstand tussenbeidebronnencomplexen is20meter.
(Meerman1975;Mur-Atzema 1961-'62).VolgensMur-Atzema (1961-'62)slingert
deMassel zichnahet samenvloeienvanbeide stroompjeswestwaarts door
eendiepegreppel.Meerman (1975)vermeldtditniet.Nadat deMasseldeweg
Camerig-Mechelengepasseerd is stroomt zenog ca.150m doordeweilandenen
mondt zevervolgensuit indeGeul (Meerman,1975;Mur-Atzema 1961-'62).
Op deoevers zijnPrimula elatior enArummaculatumwaargenomen.
Debeek isrijkaandiersoorten.Onder andere zijneraangetroffende larven
vanNemouracambricaenNemouracinerea.Inhetkiezelig bronnencomplex
isPlanariaalpinagevonden.
Dewatertemperatuur inaprilvarieertvan9,1 -7,5 C,gemetenop4punten
(Mur-Atzema,1961-'62).
Verontreiniging doorafvalwatervindtnietplaats.Mogelijk incidendeel
kanhetwaterwordenverontreinigd doorhetvee indeweilanden.Als
gevarenvoor debeekwordengenoemd hetverleggenvandenatuurlijke loop
enhetaanleggenvaneen stortplaats langsdewegBommerig-Camerig (MurAtzema 1961-'62).
Bommerigbeek
De4bronnenvandeBommerigbeekliggen ineenweiland tussendeweg
Bommerig-VamerigendeGeul.Verderontvangt debeekwatervan (niette
localiseren)bronnen ineenkleinmoerasgebied.Debeek stroomtca.150m
vrijdoor deweilandenenwordtvervolgens inbuizenopgenomenom zonaar
deGeul testromen (Meerman1975;Mur-Atzema 1961-*62).
Debeek isrijkaandiersoorten.Tweehonderdmetervandebron isNiphargus
Schiödte spec,aangetroffen (Mur-Atzema 1961-'62).
Debedding vandeBommerigbeekbestaatuitgrofgrind engrote stenen.
Dewatertemperatuur gemeten inaprilop 3punten,varieertvan7,1 -9,4 C
(Mur-Atzema 1961-'62).Deoorsprong ligt140m+NAP;demonding 110m+NAP;
hetvervalis30m;de lengte 300m;hetverhang is0,10 (Meerman 1975).
Paulusbron
Bijdekerk inEpen staateengemetseldebronputwaarineenkrachtige bron
ontspringt.DezebronvoedthetbeekjePaulusbron,dateerst innoordelijke
envervolgens inoostelijke richting stroomt.Vanaf derandvanhetdorp
Epen totaandewegEpen-Mechelenwordtdebeekvervuild doorde lozing
vanrioolwater endoorklandestienevuilstorting opdiversepunten langsde
oevers.Voorbij dewegEpen-Mechelenvindtgeenvervuilingmeerplaats en
stroomtdePaulusbron doordeweilanden.Dit traject isvoor zelfreiniging
echter tekort.
Deoorsprong ligt135m+NAP;demonding 110,+NAP;hetverval is25m;de
lengte 1000m;hetverhang is0,025 (Meerman 1975).
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Klitserbeek
DebergbeekKlitserbeek,ookwelKlitselbeek genoemd,ontspringt opde
noord-westhelling vanhetplateauvanVijlenaande rand'vanhet
Elzetterbos tenoostenvanBommerig.Debron(nen?)enheteerste deelvan
debeekloop liggenopparticulier terreindatniet toegankelijkis.
Wel isvastgesteld datde loopvan debeek daargedeeltelijk doorbuizen
onder degrond gaat.Na ca, k kmneemtdebeek eenrechter zijtakjeop,
zepasseerteengrindweg enneemtvervolgens twee linker zijtakken op.
Deze twee zijtakkenontstaanuitmeerderebronnen inhetweiland éneen
bronmiddenopdegrindweg.Danbuigt deKiltserbeeknaarhetwestenen
loopt ze250m onder degrond doorbuizennaar dewegMechelen-Camerig,
Daarneemt deKlitserbeek een linkerzijbeekje op datontstaat ineen
moerassig bronnengebied inhetweiland tennoordenvanBommerig,Vanaf het
punt,waar deKlitserbeek dit zijtakjeopneemt totaandewegMechelenCamerig isdeoorspronkelijke bedding verdwenenenstroomt debeek dooreen
rechte geul,hetgevolg vaneenkanalisatie omstreeks 1960, Naonderde
weg tezijndoorgegaan snijdt deKlitserbeek diep indeondergrond inhet
weidegebied.Debedding ligtdaar 1à2mbenedenhetmaaiveld; de
breedtevandebeek isdanca,60cm.Het laatste deelvandebeekloop is
ondergronds doorbuizen.Eenenkelemaalkomt debeeknogvoor eendrenkplaatsvoorveeaandeoppervlakte.DeKlitserbeekkomtviaeenbuisuit
indeGeul (Meerman,1975;Mur-Atzema, 1961- , 62).
DeKlitserbeek isrijkaandiersoorten.Bijhetonderzoek in1961-'62
zijn indebovenloop (langshetElzettenbos)aangetroffen de steenvlieglarveNemouracambricaeneengrootaantalTrichoptera-soorten,Ancylus
fluviatilisbleekópmeerdereplaatsenvoor tekomen (Mur-Atzema,1961-'62),
Debedding bestaatuitgemengd grind.Plaatselijk iszand en lössinde
bedding aanwezig.Debeddingvanhetgekanaliseerde gedeeltevoor deweg
Mechelen-Camerig bestaatuit leem.
De temperatuur gemeten inapril,op4punten,varieertvan6,0 -13,4C
(Mur-Atzema,1961-'62).
Deoorsprong ligt160m+NAP;demonding 107m+NAP;hetverval 53m;de lengte
is1500m;hetverhang is0,0353 (Meerman, 1975).
Nutbron
HetbergbeekjeNutbron,datookwel Schweiberg-Nutbron genoemdwordt,heeft
haaroorsprong ten zuidenvanSchweiberg,waar eenbronnencomplex inhet
Vaalsergroenzand zichbevindt.TweepompljüisjesvandewaterleidingmaatschappijvanZuid-Limburg onttrekkenwater aande tienbronnen indit
gebied,datonder eigenverval dooreenondergrondse tunnelnaarhetpompstationopdelandeuswordtgeleid.Hetwater dat zooverblijft stroomt door
deweilanden,meteenentouragevanbomenenstruiken,naar dewegMechelenEpen,Naonder dezeweg tezijndoorgegaanmondt deNutbronuit indeGeul.
Bijhetonderzoekvan1961-'62bleekde samenstelling vande fauna tegen
tevallen.De soortenlijstbevatPlanariaalpina enPolycelisnigraniet,
terwijleengeschiktmilieu op 'toogwel aanwezigis.
Debedding bestaatnamelijkuit fijngrind ende temperatuur infebruari
is9,9° C.
Mogelijkheeftde fauna te lijdenvanvervuiling. Indemeestwestelijke bron
vanhetbrongebied iseenvuilstortplaats gesitueerd (Mur-Atzema, 1961-*62).
Verder iswaargenomen datdebeekoevers dienstdoenals stortplaatsvan
puinenvanderestantenvanrooiwerkzaamheden.
Deoorsprong vandeNutbron ligt130m+NAP;demonding ligt105m+NAP;het
verval is25m;de lengte is800m;hetverhang is0,031.
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Schaeberggrub
DeSchaeberggrub ontstaatopdenoordwesthellingvanhetplateauvan
Vijlen,waar zijaanvankelijk twee takkenheeft.Dehoofdstroom,demeest
zuidelijke tak,heefthaaroorsprong inhetweidegebied tussenElzetenHelle.
Hier zijnveelbronnentevinden,maardeeigenlijkebronisniettezien.
Mogelijk isdezemetheteerste deelvandebeekloop inbuizenondergebracht
(Meerman 1975). Ineenbetonnenbakwordthetwater zichtbaar,envandaar
stroomthetweerondergrondsverder,omna100à150mweerbovendegrond
tekomen.Debedding isdeels totaalverlegd endebeek loopt gedeeltelijk
ondergronds doorbuizen.Vijftigmeternadatdebeekhaar loopbovengronds
begint,neemtdeze takvandeSchaeberggrub eenzijtakopwaarvandebron
eveneensnietteachterhalen isenwaarvandebedding ookverlegd is.
Na400meternadeattdehoofdstroomvandeSchaeberggrub dewegMechelenCamerig,enovereenafstandvan50mstroomtzeaanderechterkantdaarvan.
Danneemtzetwee zijtakjesopengaatzeonderdewegdoor.Opditpunt
neemtdeSchaeberggrubhetrioolwateruitHelleop.Hierisbijdewég
bovendieneenpoeltjewaarindealpensalamander endekleinewatersalamander
voorkomen.
De tweede,noordelijke takvandeSchaeberggrub heefthaar (nietgelocaliseerde)bronineenmoerasjebijdewegMechelen-Camerig indeomgeving
vanElzet.Nahetontstaanvandeze takwordtopde linkeroevernogeen
zijbeekjeopgenomenendaarna gaatdebeek langsdewegElzet-Kleeburg
naardewegCamerig-Mechelen,waar denoordelijke takindehoofdstroomvan
deSchaeberggrubwordtopgenomen.
NahetpasserenvandewegMechelen-Camerig stroomtdeSchaeberggrubnog
ca. k kmdoordietweiland entenàlottemondt zeuitindeGeul (Meerman1975,
Mur-Atzema 1961-'62).
Door alleveranderingenaandebovenloppvandeSchaeberggrub isdezeboven
dewegMechelen-Camerig armaandiersoorten.Benedendewegkomenvoor
Gammaruspulexpulex (L.),GammaeruspulexfossarumenHaemopis sanguisuga
naast soortendieopvervuiling duiden.
WaardeSchaeberggrub zijnoriginelebeddingheeft,bestaat dezeuitgrof
grind.Vlakbijdemonding indeGeulbestaatdebeddinguitklei.
Dewatertemperatuur gemeteninaprilopmeerdere punten,varieertvan10,319,0°C (Mur-Atzema,1961-'62).
Deoorsprong ligtop140m+NAP;demondingop105m+NAP;hetverval is35m;
de lengte 1000m;hetverhang is0,035 (Meerman, 1975).
VervuilingvandeSchaeberggrub treedtopdoorhetrioolwatervanHelleen
doorafvalwatervandehuizenvanKleeburg (Mur-Atzema,1961-'62;Meerman,1975),
Theunisbron
Dezebeekmondt200meternoordelijkvandeSchaeberggrub indeGeuluit.
Ze isafkomstiguiteenmoerasgebiedje,vlak langsdeGeul (Meerman, 1975).
Niet_benoemde_beek
HonderdmeternoordelijkvandeTheunisbron,entenzuidenvan<EOnderste
MolenteMechelen,mondteenbeek indeGeuluitdieontspringt inweiland
tenoostenvandewegCamerig-Mechelen.Directnahetontstaanvandezebeek
ishaar loop doorbuizenondergronds geleidenzeisslechtseven zichtbaar
bijhetpasserenvandewegCamerig-Mechelen.Vlakvoordat debeek indeGeul
uitmondtverlaat zedebuizen.
Deoorsprong ligt142m+NAP;demonding 102m+NAP;hetverval is40m;de
lengte900m;hetverhang is0,044 (Meerman, 1975).
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Landeus
Inhetbrongebied van deLandeus tennoordenvandewegDal-Dijkgracht
wordt door deN.V.Waterleiding Maatschappij voor Zuid-Limburg zeerveel
water onttrokken,,Hetoverschot vloeit door deLandeus afnadat het door
eenvijverbijhet pompstation gekomen is.Debeek loopt eerst parallel
aandewegDal-Dijkgracht inoostelijke richting, envervolgens buigt ze
omnaarhet zuidenengaat zeonder deweg door» Danneemt zeophaar
rechteroever een zijtakjeop.Dit zijtakjeontstaatuit 3inhetweiland
bijDalgelegenbronnen die ineendrainagesysteem zijn ondergebracht.
Pasna zo'n50meterwordt de loopvan dit zijtakje zichtbaar.Nahet
samenvloeienvanhoofdstroom en zijtakvervolgt deLandeus haarweg door
deweilanden.Naonder deweg Epen-Mechelen te zijndoorgegaan isdebeek
gedeeltelijk gekanaliseerd.BijDijkgracht stroomt deLandeus uit inde
Geul (Meerman, 1975).
IndebeekkomtAncylus fluviatilis frequent voor en indevijverbijhet
pompstation leven forellen.
Debedding vandeLandeusbestaat uitgemengd grind engrotekeien.De
temperatuur infebruari is9,8°,gemetenop tweepunten (Mur-Atzema, 1961-*62),
Deoorsprong ligt 120m+NAP; demonding 102m+NAP;hetverval is18m;
de lengte 1000m; hetverhang is0,018 (Meerman, 1975).
Mogelijkwordt dehoofdstroom van deLandeusmet chloorvervuild doorhet
pompstation. Indewinter van 1961-'62 iseenvrij groot aantal forellen
namelijk dood aangetroffenmet ingevallen ogen,hetgeenwi^st opchloorvergiftiging.De zijtakvandeLandeuswordtvervuild met rioolwater van
debebouwing langs dewegDal-Dijkgracht (Mur-Atzema, 1961-'62,Meerman,
1975).

ï££2iS£££^S£--£5-^££nei-£ï5SS^
Dezebeken zijn ineenafzonderlijke paragraaf behandeld enworden daarom
inhetvoorgaandeniet genoemd.
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DBGEUL STROOMAFWAARTS VANJESELZERBEEKBIJWITTEM.
INCLUSIEFDEKLEINEZIJBEKEN

I GEÏÏL
Algemeen.
Inhet gehuchtPartijneemt deGeuldeSelzerbeekop.
Daarnastroomt zeonderderijkswegMaastricht-Vaalsdoor,
gaatvervolgenslangsKasteelVittem enneemtkort daarnav
deEyserbeek endeGulp op»Nadeopnamevandezedrieheken
ishet debietvandeGeul 1£maal zogroot geworden.Inde
omgevingvanWijlre ishetverhangvandeheekkleinerdan
vandetrajectenhoven-enbenedenstrooms.Hierdoorbestaat
erterplekke eenknelpunt indewaterafvoer,zodatde
Geulbijhogewaterafvoerenbuitenhaaroevers treedt,waarbijookdestroomsnelheid afneemt.Het gevolgisdater
oeverwallenvanmeegevoerd puinenslib zijnontstaanen
vrijuitgestrektekommen tussendalwandenoeverwal.
Vanwege deafzettingvankomkleiindekommen isdeafwateringslecht;bovendienvloeitwateruitdeoostelijke
hellingvanhetplateauvanHargratenhierinafzodatde
terreinenhet grootste deelvanhet jaardrassigzijn.
Mentrefthierdanooknattebeemdenaanmet eenbegroeiing
vangras,elzenenpopulieren.Ontwateringvanditgebied
vindtplaatsviadeOnderzietlossing endeBreulegrep.VerderopmondenindeGeuldeStokkemergrependeDroogbemdenlossinguit.HetvoedpadvanStokkemnaarSohinopGeulvolgt
debeek.Langsditvoetpad zijnenkelebronnen (waaronderde
Gronselseput)aantetreffendiedireot indeGeulvloeien.
Bndertussenkomenopdeandere,rechter,oevereenaantal
waterlopenuit indeGeul.Daarnagaat deGeulonderdeweg
Wijlre-Valkenburgdoorenneemt zeopderechteroeverde
Soheumerbeekopenopdelinkeroeverdekleingracht.Daarna
splitst deGeul eenmolentak afbijKasteelGenhoesvoorde
watermolenvanhetKasteelSchaloen.Demolentakneemtde
Borpslossingop.Ophet traject SohinopGeul-ValkenbuBgis,
indeomgevingvan"dedriebeeldjes"terhoogtevanKasteel
Schaloen,opdenoord oevervandeGeul eenbron.
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Dezeligt aandevoetvandesteileplateaurand envloeit
direct indebeek.Ophetzelfde traject zijnopdezuidelijke
oeverdrassige,gebrekkigontwaterde terreinen aanwezig.
Hierinishet stelselwatergangen "uit deGewandevanSchaloen"
ontstaan,datterhoogtevanKasteel Oost doordeGeulwordt
opgenomen« Gesplitst intweearmen scroomtdeGeul doorde
bebouwdekomvandegemeenteValkenburg-Houthem.Bemeest
noordelijkeneemt deHekenbeek enEattebeekop.
OpwegnaarMeersenwordendeZijp ende Strabekervloedgraafopgenomen.IndeMeersenerbroek bijMeersen splitsthet
Geulke zichaf.Dehoofdstroom splitst zichlaterinde
GroteBeer endeKleineBeer inhetparkvanhet landgoed
Eijkendael.Aandewestzijde grensvanhet landgoedkomende
armenvandeGeulweerbijelkaar.Eenhalvekilometerverder
splitst deGeul zichinGroteGeul enKleineGeul.DeGrote
Geul isdemolentak endeKleineGeul deafslagtakvande
GroteMeersensemolen.HadeIJzerenmolen inRothemvloeien
GroteGeul« KleineGeul enGeulke samen,envervolgens passeert
deGeulovereenafstandvantweehonderdmeterdeverkeersweg
Rothem-Bundef deautosnelwegMaastricht-Beek endespoorlijn
Maastrioht-Sittard.DeGeulpasseert hetJulianakanaal via
duikers enstroomt daarnanaardeMaas,enpassantnogeen
paar zijbeekjes opnemend (Meerman, 1973)*
Deverspreidingvanhogereplantenversohilt nauwelijks
vandefloravandeGeulbovenstroomsvandemondingvande
Selzerbeek.Nieuwvoorhethierbeproken traject zijn:
Zanniohelliapulustris (plaatselijkvoorkomend, zowelinsnel
als inlangzaam stromend water),Callitricheplatvcarpa
(plaatselijkvoorkomend; desoortheeftwaarschijnlijkeen
voorkeurvoorgeeutrofieerd water)enMyriophyllumalterniflorum (frequentvoorkomend benedenstrooms vandebrugbij
SchinopGeulopondiepe,stenigeplaatsen).
PlaatselijkkunnenlangsdeGeulvoorkomenVeronica
beccabunga,SorophulariabalbisiienNasturtium officinale
(Kruizinga 1961).
Mur.Atzema (1961-1962)heeft opeendrietalpuntenbinnen
hethierbesproken trajeotAsellus aquatious enAsellus
meridianusaangetroffen.Devisstand steltweinigvoor.In
junii960isstroomopwaartsvanValkenburghetbermpjewaargenomenenindezuidelijkerivierarmendedriedoornige
stekelbaars,paling,bermpje enblankvoorn (Jansen 1964).
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Zalm enbeekforel zijnsindshetbeginvandezeeeuwverdwenen (Steenvoorden 1970).
Overdeaardvandebedding zijnweiniggegevensvoorhanden«Vaardebeekondiep is.isdebeddingmeestal stenig.
Opplaatsenmet geringe stroomsnelheid kaneenslijkbank
voorkomen (Kruizinga 1961).
Segemiddelde stroomsnelheid vandeGeul isoa.0.27
m/sec (Jansen 1974)* Stroomsnelhedenvan0,5en0.8m/seo
kunnenplaatselijkvoorkomen.DedieptevandeGeulkanin
elkgevalvariërenvan 10-50om. (Eruizinga 1961).Waarsohijnlijk zijngestwudetrajectenweldieper.
Se temperatuur,gemetenop 5puntenviermaalperjaar,
neemtwaardenaandievariBrenvan8-14°C.(Zuiveringsohap
Limburg 1975).
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HUIDIGE SITUATIE

a. ^ÎSïSÎaâî^HSÊiSStuwensenmolene
VoordemolenvanWijlreheeft de"beddingvandeGeul
kunstmatig eengrotereprofielinhoud gekregen.Overeenafstand
van400meterisdebeek7-16mbreed omhetwatervoorde
molenteverzamelen.Ofdebeekhiergestuwd is,wordtniet
vermeld.VoordebijKasteel SchaloenbehorendeSloemolen
isdeGeulgestuwd.SemolentakbegintbijKasteelGenhoes.
Demeestnoordelijke armvandeGeul indebebouwdekomvan
Valkenburg-Houthemisopgestuwd voortweewatermolens,de
OudeHolenendeFranseHelen.Nahet samenkomenvandebeide
armenevenbuitenValkenburg isdeGeul gestuwd tenbehoeve
vandeKruitmolen.Dezemolen isnueenonherkenbaaronderdeelvaneenbrouwerij.IndegemeenteBergenTerbleijt
isweereenwatermolen aantetreffen,deGeulhemerHolen.
DemolentakvandeGroteHeersenseHolen isdeGroteGeul.
ZoweldeGroteGeulalsdeafslagtak,deKleineGeul,zijn
doorsluizenaftesluiten.OphetGeulkekomen tweewatermolensvoorenweldeOliemdeninRothemendeIJzerenmolen
aandebenèdenmondvanhetGeulke.DeGeul isgestuwdvoor
depapierfabriek TielensinVeert,gemeenteHeersen.Deze
fabriekisontstaanuit eenoudevol-molen.
Normalisatie
DeoeversvanbeideGeularmen inValkenburg zijnvoorzien
vanhogebekledingsmuren.
VoordeaanlegvandeautosnelwegHaastrioht-Heerlen door
hetHeersenerbroek zijntenbe&oel»evandewaterwegende
volgendekunstwerken gerealiseerd:
- deinlaatvanhetGeulke
- eenoverstort inhetGeulke
- eenduikerindesnelwegtenbehoevevandeoverlaat
- de inlaat indeKleineGeul fmondingoverlaat)
-keerwanden inhetGeulkebijdevoormalige Oliemolen
- eenduikerindesnelwegtenbehoevevanhetGeulke.
Voordeaanlegvandeautosnelweg ishet splitsingspunt
Geul-Geulkenaarhet zuidenverlegd.HetGeulkewordtnudoor
eenoude,afgesnedenGeularm geleid.Dit "nieuwe"Geulkeheeft
eenverbindinggekregenmethet "oude"langs dewestkantvan
deveeweg.
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Het "oude"Geulkeisnietgedempt,maarhet doetnudienst
alswaterreservoir, eenfunotie dievoorheendoorhet
Heersenerbroekwerdvervuld*Halverwege deveewegkomende
"oud*1en"nieuw"Geulke samenenvolgthetGeulkehaaroude
loopverder.Verderiseenreohtstreekseverbinding aangebracht
tussenGeulke enKleineGeul, zodatbijoverbelastingvanhet
Geulkehet teveelaanwaterafvloeit indeKleineGeul.VoordientradhetGeulke indeomgevingvandeOliemolenbuiten
haaroevers envloeideviadeterreinen "OversteBreulen"
haardeKleineGeul.IndeKleineGeul iseenenkelebooht
verlegd.
BeGeulpasseertnethetJulianakanaal invijfbetonnen
duikers,elktweeeneenhalvemeterhoogenbreed en72meter
lang.
b. Vervulling
Opgrondvanhet zuurstefverzadigingsperoentageenhet
bioohemisohzuurstofverbruikkomthetZuiveringschap Limburg
(1975)totdeoonolusie datdeGeul ophethierbesproken
trajeotliohttotmatigverontreinigd is.De waterkwaliteit
voordejaren1974en1973laattewensenover.Onderzoekin
i960naardewaterkwaliteitwaarbijookdefaunawerdbetrokken,
weesuit datdeGeulvanafGulpen totaandemonding telijden
heeftvanernstigeperiodiekeverontreiniging {Jansen 1904)*
SeverontreinigingvandeGeul isafkomstigvan:a)zijbeken
enb)woonkernen enc)industrie.
ad a)
Bevolgende zijbekenvoerenbijhunmondingindeGeul
verontreinigd wateraan:Selzerbeek,Eyserbeek,Gulp,Vloedgraaf
enTruydt,Soheumerbeek,Strabekervloedgraaf,Vatervalderbeek.
adb)
Vijlre,Oud-Valkenburg,(klandestien),Valkenburg (50
Klandestienelozingenop 300 m ) , Heersen,SohinopGeul.
ad c)
Bierbrouwerij teVijlre;siroopfabriek,beiteerij-verzinkerijenslaohterij teHeersen;papierfabriek teVeert-Heersen.
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Het isdebedoelingdathet stamriool langs deGeul
doorgetrokkenwordt.Ditriool zalbeginnenbijEntenakenen
viaSohinopGeul,OudValkenburg,Valkenburg,Houthem,Berg,
MeersenenRothemaangeslotenwordenopdeinvoorbereiding
zijnderioolwaterzuiveringsinstallatie vanBunde (Steenvoorden
1970).Dezeinstallatiewordtinhet jaarverslag 1975vanhet
Zuiveringschap Limburgnietgenoemd;nagegaanmoetnogworden
ofdieplannenworden/zijnuitgevoerd.
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II LINKERZIJBEKKN
Onderzietlossiiig
Dezewaterloopmet eenlaaglandbeekkarakterheeft een
geringdebier.Sebeekontstaatuitkraohtigebronnenaan
devoetvandeDalsbergbijhet gehuchtBeertaenhoven.De
beddingisslibrijkenbevatweinig steen.De stroomsnelheid
isgering.Eenweelderigevegetatievanwaterplanten onttrekt
debeddingovereengedeeltevanhet trajectvandebeekaan
hetoog.Vrijkortnahaarontstaanneemt deOnderzietlossing
ophaai?rechteroever eenzijtakje,deOverlaatlossingop.Dit
iseigenlijk eenzoomlangswateringsgreppel,Nadeopname
vandit zijtakjegaat deOnderzietlossingnaardewegVijlreStokkem, gaathieronderdoor enkomtvervolgensuitinde
buitenste grachtvanKasteelVijlre.Hetpeilvandezegracht
wordt gehandhaafd dooreenstuwinde Onderzietlossing.
(HetgrachtenstelselvanKasteelVijlrewatert afopde
Breulegrep,zie aldaar).
VroegernamdeOnderzietlossingvakereenandereloop*
DewegVijlre-Stokkemwerddannèètondergronds gepasseerd.
DebeekboogdanafengingonderdewegGulpen-Vijlre door
omdaarnaindeGeuluit temonden.Dit gebeurt tegenwoordig
nogmaarzelden.(Heerman,1975)

Breulegrep
DeBreulegrep ontstaatuit dezelfdebronnenaandevoet
vandeDalsbergalsdeOnderzietlossing.Dezebeekdraagt
bijaandeontwateringvanhet terreinttussendeGeul enhet
plateauvanMargratenindegemeenteWijlre.DeBreulegrep
heefthetkaraktervaneenlaaglandbeek: zijisbrederdan
eenbergbeek endebeddingis,slibrijkenbevatweinigsteen.
Destroomsnelheid isgering.DeBreulegrep stroomtnahaar
ontstaandoorbroeklandmetpopulierenaanplant, vervolgens
doordrassigeweilanden.Zeontvangtnogwateruitdrainagegreppels.VooreenwaterpartijrondhuizeVlierbeek isde
Breulegrep gestuwdbijdewegVijlre-Stokkem.Dezewegwordt
ondergronds gepasseerd endaarnaalsbermsloot gevolgd.
Hierontvangt deBreulegrephet rioolwatervanBeertsBnhoven
Daarnabuigt debeekvandewegVijlre-Stokkem afenneemt
deafwateringvanhetgrachtenstelsel vanKasteelVijlreop.
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Dit grachtenstelsel bestaatuit eenbuitengracht, diedoorde
Onderzietlossingoppeilwordt gehouden eneenbinnengracht,
diedoorbronnengevoed wordt.NahetpasserenvanKasteelWijlre
voedt deBreulegrepnogdrievisvijvers dieineenvoorheen
moerassig terreinzijnaangelegd.Voordemonding indeGeul
bijdemolenvanWijlre loopt Aenogdoorweilanden.
Deoorsprongligt 87m+n.a.p.; demonding83m+n.a.p.;
hetverval is4m» delengte is 1100m;hetverhangis90036.
Stokkemecgreg
Dezewaterloop ontstaat tenzuidenvanStokkemlangsde
wegWijlre-Stokkem.Aanvankelijkvoert zeslechts rioolwater
vanStokkemaf,maarverderop ookwateruitontwateringsgreppels
indrassigeweilanden.Eenzijtakje opdelinkeroeverishet
openrioolvanStokkem.Destokkemergrep stroomtkortnade
opnamevanditzijtakjeuit indeGeul.

Droogbemdenlossing
Dedroogbemdenlossing iseenstelsel ontwateringsgreppels
indeweilanden tennoordenvanStokkem.Inditgebied zijn
deooeverwallen en aangrenzende terreinenopgebouwduit grof
sedimentatiemateriaal zodat degrondwaterdoorlatend is.Het
grondwaterpeil indeowwrwal gaatmethetpeilvande Geul
openneer.Bijlangdurigelagewaterstand indeGeul droogt
degronddusuit.(Meerman, 1975)
Eleingracht
Dekleingraoht iseencombinatie vaneenbeekeneenvloedgraaf.Debeekontstaat inStrucht (gemeenteValkenburg)aan
denoordzijdevandewegVijlre-Valkenburg.Debronligt ophet
erfvaneenboerderij.Dezekraohtigebronvormt direct een
beekje dateenhalvekilometeraflegt opwegnaardeGeul.Ondertussenneemthetnogwateruitbronneninhetweiland en
inpopulierenbosjes op.Vroegerwasdezebeek eenpaaiplaats
voorforel.Tegenwoordigwordendezedierenersleohtszelden
gezien.
Bijdeoorsprongstaat debeek inverbindingmet eengracht
ofgrub,die 1,6kmlangiseneenvervalvan 55mheeft.Als
dezegrub alwatervoert, danwordt ditvóórStrucht opgenomen
inderiolering.Bijextremewaterafvoerkomt eenkleingedeelte
viaeenoverslagindekleingraoht.
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Deoorsprongligt85m+n.a.p.; demondingligt 77m
+n.a.p.;hetverval is8m;delengte 500m;hetverhangia
0,016. (Meerman, 1975)

Dezevloedgraafwasvroeger tweekilometer langenmogelijk
zelfsnoglander.Tegenwoordigheeft zehaarbeginbijdeweg
dievanOud-ValkenburghetGerendal invoert.Devloedgraaf
volgt dezewegover eentrajectvaneenhalvekilometer,kruist
dewegValkenburg-Wijlre, stroomtvervolgens zo'n100min
noordoostelijke richtingenbuigt danomnaarhet noordwesten.
Indelaatstepaarhonderdmetervanhaarloopvoert zepermanentwaterdatwordt toegevoerd doorenigebronnetjes.De
waterloopvoedt devijversvanKasteel Schaloen,redenwaarom
tervoorkomingvanverontreinigingvandezevijvers inde
Gerendalsvloedgraafeenbezinkbassin isaangebracht.Nahet
passerenvanditbassinmondt devloedgraafuit indebuitenste
grachtengordel rondSchaloen.
Deoorsprongligt 82m+n.a.p.; demondingligt TJ m +
n.a.p.;hetverval is 5m;delengte is700m;hetverhang
is9,0077
Het isniet onmogelijkdatdeGerendalsvloedgraaf inhet
verledeninverbinding stondmet deHagenveldsvloedgraaf.een
waterloopje indeomgevingvanScheulder. (Heerman, 1975)
Dorgslossing.
Deoorsprongvanditbeekje isgelegeneven tenzuidenvan
dewegVijIre-Valkenburg.Hetbeekjeneemt deàfvoervande
straatrioleringopnaonderdewegtezijndoorgegaan.Ze
mondtuit indemolentakvandetotKasteel Sohaloenbehorende
Sloemolen.
ïïit_deGewande_vanSohaben
Eenstelselwatergangen dat dezenaam draagt,draagt zorg
voordegebrekkige ontwateringvandedrassige terreinen tussen
SchabenendebebouwdekomvanValkenburg.Het debietvan"Uit
deGewandevanSchaloen"wordt gevormd doorkwelwaterdatwordt
aangevoerduit dezuidelijkehellingvanhetplateauvan
Margraten.Doordeoptredendekwel endekomvormige ligging
vandegronden ishet terreinmoeilijk teontwateren."Uitde
GewandevanSchaloen"iseigenlijk eenlangegreppelmet twee
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korte zijtakjes;hetheeftdeaardvaneenlaaglandbeek.
Beoorsprongligt75m+n.a.p.;demonding70m+n.a.p.;
hetvervalis 5m;delengte 1400m;hetverhangis9035«
(Meerman,1975)
Hetjielei
HetGeleiiegeenbeekmeteenbronwaarvanhetwaternaar
dehoofdstroom gevoerdwordt,maarhetiseenzijdelingse onttrekkingvanwateraandeGeul.Ditwaterwordt onttrekken
voordevoedingvanvijversvanlandgoederentenwestenvan
Meersen.DeloopvanhetGeleibegintbijdeIJzerenmolenaan
hetGeulke.Deetuwsluizenvandezemolenzijnzogeplaatstdat
eendeelvanhetwaterondereigenvervaldoorhetGeleikan
afvloeien.DeIJzerenmolenbehoortbijhetKasteelVaeshartelt
enineersteinstantiewashetGeleiafgetaktomdevijvers
daarvantevoeden.VoordatdevijversvanVaesharteltvanwater
wordenvoorzienvoedthetGeleibovendiendevijversvanhet
landgoedKruisdonk,waarvandeafvoeropdeNieuweKanjelbeek
uitkomt.DeafwateringlarandevijversvanKasteelVaeshartelt
komtuitindebermslootvandewegdieaandeoostzijdevan
deindustrieterreinenronddeBeatrixhavenaanhetJulianakanaal
gelegenzijn.IndeomgevingvanVaesharteltblijfthetGelei
zelfaandenoordzijdevanhetKasteel stromenenzoektzehaar
wegnaarKasteelMeersenhoven.Voordat ditKasteelbereiktwordt
volgthetGeleienigetijdeenondergrondse loop.Nadatzeweer
bovendegrondgekomenisvoedthetGeleidevijversrond
KasteelMeersenhoven.Danneemtzehetwateruitdebovengenoemdebermslootoppasseertdewegondergronds envervolgthaar
loopdooreenbermslootaandeoostzijdevanhetJulianakanaal
overeentrajectvan700m.BijdeplaatswaardeGeulonder
hetJulin.naka.naaldoorgaatkomthetGeleiuitindeGeul.
(Meerman,1975)

Meersenhovervloedgraaf
VroegerlaghetbeginvandezevloedgraafbijKasteelMeersenhoven,maarsindsdeaanlegvvanhetJulianakanaal ligtze
westelijkvandebrugoverhetJulianakanaalbijItteren.
DeMeersenhovervloedgraaf gaatmeestinnoordelijke richting
langseenbosrand,doorweilandenenakkergrondennaardeGeul.
Dezeneemtnaaropongeveertweehonderdmetertenwestenvan
hetlandgoedHaertelstein.
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DeMeersenhovervloedgraaf voert slechtsbijextremeneerslag
waterenhaarlengte is 1300m. (Meerman, 1995)

Deze zijbeekvandeGeulwordtbesprokenindeparagraaf
overdeNieuweZanjelbeek.

VIII.207

DE TIBZISTEBBXEK ÜBT ZIJIXKBB

ALGEMEEN
DeTerzieterbeek,ookwel Sijler-of Siterbeek genoemd, iseenbergbeekje.
Zeontstaat doorhet samenvloeienvandeuitBelgië Komende Beusdaelbeek
endeBronnetjesbosbeek dieontspringt ineenhellingbosvlakbijde
rijksgrens ten zuidenvanTerziet.Deca.25bronnen inditbos ontspringen
inhetAkenszand aandeoostzijdevanhetmassief vanEperheide en ze liggen
opeenafstand vanongeveer 500metervandebeek (Mur-Atzema,1961-'62;
Steenvoorden,1970;Smissaert, 1959).
NadatdeBronnetjesbeebeekhetdoor Staatsbosbeheer beheerdebosverlaat
gaat zeonder deweg Terziet -BovensteBos dooren zoekthaarweg doorde
weilanden.Verderopbereikt zedewegweerendaarverenigt zezichmet
deBeusdaelbeek.DeTerzieterbeekvolgtongeveer eenhalvekilometer lang
deweg Terziet -Epenaanderechterzijde,buigtvervolgensvandeweg af
enneemthet stroompje Fröschebronop.Daarna slingert debeekverder
doordeweilandenenneemtdePlatergrub opbij deweg vanhetgehucht
Plaatnaar dehoeveVernelsberg.Dangaat zeonder dezeweg dooren stroomt
naar deGeul,waarin zevlakbij deVolmolenuitmondt (Meerman, 1975).
Smissaert (1959)beschrijft deoeverterreinen alsweilandmetmeidoornhagen;
hierendaarheefthijEquisetummaximum enOrchis-soortenwaargenomen,
InhetBronnetjesbos komenvolgens Smissaert (1959)voor:de zeldzame
platwormPlanaria alpina,hetkreeftjeNiphargus datmethetwateruitde
bodemopweltende zeldzamebronschietmot Crunoecia irrorata.Buitenhet
bos,waar debeekeen stenigebedding heeft,zijndeaan stromendwater
gebonden schietmotRhyacophila septentrionis eneendagsvlieg Rhitrogena
semicolorataaangetroffen.Voorbergbeekjes typerende soortenalsPhyrgische
muts (Ancylus fluviatilis),beekplatworm (Planariagonocephala)enbergbeekvlokreeft (Gammaruspulexfossarum)vermeldt Smissaert (1959)eveneens.
De laatste twee zijnookbijhetonderzoekvanMur-Atzema (1961-'62)aangetroffen. Verdernoemt zijonderandereGammarus pulexpulexenPolycelisnigra,
enbloedzuigersvoor deplaatsenwaarhetwaterwordtvervuild.
Tot inde zestiger jarenwas deTerzieterbeek forellen-paaiplaats.Deze
laatstepaaiplaats inNederland ging alsgevolgvanverontreiniging verloren
(Steenvoorden, 1970),
Debedding vandeBronnetjesbosbeek isalsdezehetbosverlaateerst zandig,
maar alnaongeveerhonderdmeterwordtdebedding stenig.Debedding van
deTerzieterbeek iseveneens stenig.Deplantengroei bestaatuitplaatselijk
enigemos-enwierbegroeiing maar ditkomtbijnanietvoor.Er zijnweinig
open zendplekken (Smissaert, 1959),
Degemiddelde stroomsnelheid (op 6mei 1960)is0,15 m/sec (Jansen, 1964),
De temperatuur,gemetendoor Smissaert (1959)inaugustus,is13C,Het
Waterschap Zuiveringschap Limburg noemt inhaarjaarverslag 1975waarden die
variërenvan9-13°C (metingen in4kwartalen),Mur-Atzema (1961-'62)vindt
injuni13,8°C.
Het stroomgebiedvandeTerzieterbeek isca.600hagrootenca.400ha
hiervanbevinden zichopNederlandsgrondgebied (Jansen 1964).
De lengtevandeTerzieterbeek is2000m; deoorsprong ligt162m+NAP;de
monding 112m+NAP;hetverval is50m;hetverhang is0,025 (Meerman 1975).
VolgensJaotaen(1964)echter ishetgemiddelde verhang 0,036.
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Er zijngeen stuwenenmolens.De loopvan deTerzieterbeek is,afgaande
op de stafkaart, gedeeltelijk ondergronds.Het isnietbekend ofhier
sprake isvan duikers en/ofbuizen danwel vaneennatuurlijke ondergrondse
loop.
bÄ_Vervuiling
DeBeusdaelbeekwordt vlakbijhaar oorsprong vervuild doorhet afvalwater
van dejeugdherberg inhetkasteelBeusdael (Steenvoorden, 1970).Op 6mei
1960 isenigeverontreiniging nabij deoorsprong geconstateerd enookaanwijzingen voor ernstige vervuiling inhetverleden (Jansen, 1964).
DeChristelijke Jeugdbond vanNatuurvrienden (1976)melden inhetBronnetjesboskunstmestzakken tehebbengezien.Ditkanvan invloed zijnop dewaterkwaliteit.
Daarwaar deTerzieterbeek deweg Terziet-,i-Epenvolgtwordt zeverontreinigdmet rioolwater uit de spaarzamebebouwing (Meerman, 1975).
Dehuizenenboerderijen bijTerziet dumpennamelijkniet alhunvuil in
zinkputten (MurAtzema 1961-'62). Deboerderijen langs debovenloop veroorzaken incidenteel sterkeverontreiniging doorgierlozingen (Steenvoorden,
1970).
Voor demonding in deGeulbevindt hetmonsterpunt vanhet Waterschap
Zuiveringschap Limburg, Dewaterkwaliteit op datpunt isin1975 sinds 1974
verbeterd enwordt goed genoemd.Op grond van deB.O.D.-bepalingenwordt
geconcludeerd dathetwater lichtverontreinigd isin1975.Op grond vanhet
zuurstofverzadigingspercentage wordthetwater in1975niet verontreinigd
genoemd.
ZIJBEKEN
Fröschebron
Het stroomgebied vanditbeekje iseenweidegebied dataan deoostzijde
wordt begrensd door dehoofdweg Epen -Terziet enverder dooreen rondgaande secundaireweg die deplaatsjesPlaat,Diependaal enTerziet inde
gemeenteWitternverbindt. Inditweidegebied liggenbronnenwaarvan de
meestnoordelijke zichbevindt aanderandvandeweg Plaat -Diependai.
Hetkalkrijke bronwater treedthieruit aandevoetvaneenverticaal vlak.
Inverbandmet de functievan debronvoor de drinkwatervoorziening is
vroegereen trapje gebouwd van deweg naar debronbeneden.Nu devroegere
functie isweggevallenwordt dit trapjeniet langeronderhouden.Mur-Atzema
(1961-'62)IreeftindebronNiphargus enGammarus pàlex fossarum aangetroffen.
DeFröschebron neemtverderop een zijtakje op datafkomstig isuit eenin
een ttcechtervormigekom gelegenbron.Dekom isomringd doorpopulieren,
enwordtnuvolgestortmet afvalenrestantenvan bouwmaterialen.
Naeenafstand van 50meterkomt ëfnog êenTzijtakje bij, afkomstig uit2
meer zuidelijkgelegenbronnen.
Opbeide oevers treftmen eenweelderige begroeiing aanvanpopulieren,
wilgen,elzenen struikgewas.Mur-Atzema (1961-'62)noemt speciaalhet
voorkomenvanPolycelis cornuta naast soorten, dieopverontreiniging duiden.
De twee zijtakjeswordennamelijk regelmatig belastmet afvalwater vanhuizen
enboerderijen inhet brongebied.
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De bedding van deFröschebronbestaat voornamelijk uit gemengd grind,
met op deplaatsenwaar de zijtakken indebeekuitkomen eenmodderig
gedeelte (MurAtzema, 1961-'62).
De oorsprong ligt 150m+NAPj demonding 125m+NAP; hetverval is25m;
de lengte 600m;hetverhang is0,042 (Meerman, 1975).
Platergrub
Dit stroompje ontstaat aan dewestkant van deweg Epen -Terziet.
Debron isgelegen ineenput endewaterloopwordt doorbuizen totaan
deweg geleid. Hetpasseert deweg via een duiker endaarna ishet een
openwaterloop diewordt verontreinigd door deaangrenzende bebouwing.
Deoorsprong ligt 132m+NAP; demonding 120m+NAP; hetverval isdus
12m; de lengte is350m; hetverhang is0,034 (Meerman, 1975).
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DE MECHELDERBEEK MET ZIJBEKEH

ALQBMBBN
DeMechelderbeek, tot aandeopnam« vandeHerraanabeekLombergbeek geheten,
iseenbergbeek.Zijontspringt aandenoordzijdevanhetplateau vanVijlen
enhaarbronnen liggen inbetweiland tenzuidenvanVijlen (Meerman, 1975).
Hetwater van deMechelderbeek iskalkrijk (Smissaert, 1959).
Ongeveer eenhalvekilometer na deoorsprong passeert debeekdeweg
Vijlen-Camerig,en indieomgeving ontvangt zenogwateruitbronnen inde
linker dalwand.BijMellenschet verandert zehaar richting vannoorwest naar
west enneemt zehetwater van deopde rechteroever gelegenbronBermentijn
op. Dezehydrobiologischvanbelang zijndebron isdooruitspoeling ingestorten sindsdienniet hersteld.
Deweg Mellenschet-Vijlenwordt via een duikergepasseerd en terplekkewordt
een linker zijtakopgenomenwaarvan debron ineenputbij eenboerderij is
gelegen.Op de linkeroeverwordenvervolgensnog eens twee zijbeekjesopgenomenen ten zuidenvanHilleshagen degrotere Hermensbeek.
Hierna kruist eenhalfverhardeweg het smalle dalt er iseenvoorde door
hetwater eneen smalle houtenbrug voorvoetgangers.DeMechelderbeekkont
nog langsenkele bronbosjes en -plaatselijk -drassigeweilandenwaarin
bronnengelegen zijn,voordat zeeven tenoostenvanMechelen deElzettergrub
opneemt (Meerman, 1975). Eenaantalvan demoerasjes inhet Mechelderbeekdal
isdoor deChristelijke Jeugdbond vanNatuurvrienden (1976)nader onderzocht
waarbij ondermeer Heelblaadjes,Adderworte1en Reuzenpaardestaart gevonden
zijn.Mur-Atzema (1961-'62)meldt nog het voorkomenvan verschillende
orchideeënsoorten (Orchis spec,enDactylorchis s p e c ) .
Tijdens hetonderzoekvan Smissaert (1959)in1954 zijn in 'thele stroomgebied
van deMechelderbeek debeekplatwormPlanariagonocephalaen debergbeekvlokreeft Gammarus pulexfossarumaangetroffen.Ookvermeldt hij deaanwezigheid vande aan stromendwater gebondeneendagsvliegenRhitrogena semicolorata
en -de zeldzame -Ecdyonurus venosus.Verdernoemt hijde schietmotten
Rhyacophila septentrionis enDrusus annulatus,enhet slakjePhyrgische muts
(Ancylus fluviatilis).Deze laatste isookdootMur-Atzema (1961-'62)
aangetroffen bijMe11eschot enverder stroomafwaarts.
Ten tijdevanhaar onderzoekkomt Gammarus pulexpulexbovenVijlenvoor en
Gammarus pulex fossarummet Euplanaria gonocephala indehelebeek.
De vissoorten Zalm,Beekforel,Beenprlk,Rivierdonderpad enBermpje die
waarschijnlijk aanhetbeginvan deze eeuw indeMechelderbeek voorkwamen
zijnverdwenen (Steenvoorden, 1970),Nog op 31mei 1960 zijnwaargenomen
deBeekforel (bijHilleshagen)en (bovenMechelen)Beenprlken Bermpje
(Jansen, 1964).
IsdebeekbovenstroomsvanMellenschet nog een zanderig stroompje met hier
en daareen steen, stroomafwaarts heeft zeeenbijna gesloten stenige
bedding.De stenen zijnglad en rond en zeldenmetmosbegroeid (Smissaert
1959).Mur-Atzema (1961-'62)typeert debeddingmet "grind en slibrijkegedeelten",wat overeenkomt metMeerman's (1959)beschrijving vaneen stenige
bedding met hier en daar slib.Debreedte van de Mechelderbeek isnabij
Mellenschet 60-80 cm, inMechelen isdeze 2meter.De stroomsnelheid is
gemiddeld 0,12 m/sec. (Jansen 1964),
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De temperatuur, gemeten injuli 1954,was 15C (Smissaert, 1959), in
april 1961,gemetenopverschillende punten,10-14,8°C (Mur-Atzema, 1961-'62)
en in1975,gemeten in4kwartalen,9-14°C (Waterschap Zuiveringschap
Limburg, 1975).
Het stroomgebied vandeMechelderbeek isca,793hagroot,enhet strekt
zichuitvanafVijlen totaanMechelen (Jansen, 1964).
Deoorsprong vandeMechelderbeek ligt 172m+NAP; demonding ligt 100m+NAP;
hetverval is72m; de lengte4000m; hetverhang 0,018 (Meerman, 1975).
HUIDIGE SITUATIE
a._Water8taatkundig
Hetwateruit debronnen inhetoorspronggebiedwordt doorbuizennaarde
beekgevoerd.Ookdebeek zelf loopt,vlaknahet ontstaan, doorbuizen.
DeMechelderbeek isnergensgestuwd tenbehoevevanmolens (Meerman 1975).
b._Veryuiling
Inhetbrongebiedwordt hetwatervervuild doorrioolwater (afkomstig uit
denabijgelegenhuizenenboerderijen)datvia een straatgoothetbrongebied
infiltreert (C.J.N. 1976).VolgensMur-Atzema (1961-'62)vindt lichte
verontreiniging vanbeekwater plaats doorboerderijen,enbijMe11esehet
enHilleshagen.Gierlozingen indebovenloop schijnen tehebben bijgedragen
aanforellensterfte.TeMechelenontvangt deMechelderbeekhet rioolwater
van die stad enhet afvalwater waneen slachterij (Steenvoorden, 1970).
De toestand vanhetoppervlaktewater in1975was,teoordelennaar zuurstofverzadigingspereentageenbiochemisch zuurstofverbruik, verontreinigd.
DewaterkwaliteitvanhetwaterophetzelfdemonsterpuntbijMechelen is
ook teverbeteren (Waterschap Zuiveringschap Limburg, 1975),
ZIJBEKEN
Hermensbeek
Dezebergbeekontstaatuiteenbrondiegelegen is50meter tennoorden
van deweg Mellenschet-Botnmerig,nabij het gehuchtRot.Hetwater treedtuit
eenverticaalvlaken stroomtvervolgensnaarhetnoorden.Eenrechter zijtak
diegeheel doorbuizen looptwordt kortnahetontstaanvan deHermensbeek
opgenomen.Aanvankelijk zijnopbeideoeversmoerassige gronden aante
treffen,enalsdebeekhaar loopdoordeweilandenbegint voert zeal
vrijveelwater.Debedding isdan stenigerenop sommige plaatsenvindt
mengrotebrokken zandsteen.Nahetpasserenvandeveldweg vanElzetnaar
Mellenschet isdebreedte 60cmendebedding stenigmet slibafzettingen
(Meerman, 1975).
Bij'onderzoek in1954zijnaangetroffen de schietmottenRhyacophila septentrionisenDrususannulatus.DePhyrgischemuts (Ancylus fluviatilis)die
toen inalle zijtakjesvan deMechelderbeekwerd aangetroffen, zalook
hiernietontbrokenhebben (Smissaert, 1959).
Deoorsprong ligt152m+NAP;demonding 127m+NAP;hetverval is25m;
de lengte1000m; hetverhang0,025m.
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Dit zeer smallebeekje ontstaat uit eenweidebron indebuurt vanElzet,
eenbuurtschap ten zuidoostenvanMechelen.Kortnahaarontstaan ontvangt
zenogwateruiteengreppel die loodrecht op dehelling gegravenis.
Ze stroomt innoordwestelijke richting enneemtwater opuit dewegbermen
als dewegMechelen-Elzetwordt gepasseerd.Daarna stroomt zedoor drassig
weidegebied naar deMechelderbeek.
Deoorsprong ligt 140m+NAP; demonding 110m+NAP;hetverval is30m;
de lengte 500m;hetverhang0,06m.
Opmerking:eennietbenoemdewaterloop evenwijdig aande Elzettergrub
gaatovervrijwel degehele lengte doorbuizenenmondt rechtstreeks in
deGeuluit.
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DE GULP

ALGEMEEN
DeGulp iseenbeekvanhetGeul-type.Vanaf het plateau van Eperheide
ontvangt deGulpwater uitbronnen, diemeestal uiet verder danhonderd
meter van debeek liggen inhet vlakke gedeelte van het dal.Deze bronnen
tredenjuist hierop omdathier het Vaalser groenzand aan de oppervlakte
komt.Hetneerslagwater dat doorkrijt- en jongere formaties gezakt is
wordt gestuit door deondoorlatende onderste kleiige lagenvanhet Vaalser
groenzand en treedt aande zijkant vanhet plateau uit.De bronnen
vormenkleine, smallewaterloopjes inde richting van deGulp.
Binnen Nederland hebben er twee (?)eennaam gekregen:Gingbohn en
Pesakerdalgrub (?)« Hetkomtookvoor dathetwater ondergronds naar
deGulpwordt gevoerd.Vanaf het plateau vanMargratenkomen inNederland
devolgendewaterlopen uit indeGulp:degedeeltelijk gerioleerde Hondsbohn, degerioleerde Heesbohn, deafvalwater vervoerende Vosgrub ende
Ingbergrachtgrub.HetGulpwater isvanwege debodemgesteldheid inhet
stroomgebied kalkrijk (Meerman, 1975).
DeGulp ontspringt inBelgië en zekomt indebuurt vanSlenaken overde
rijksgrens.Denatuurlijke loop isweinig verstoord en debeekmeandert
meestal vrij langsweilanden enboomgaarden, soms omzoomd metwilgen,
essen,populieren enboomgroepen (Smissaert 1959,Meerman 1975).
Tot aanGulpen zijndeoeverwanden vril hoog; demeandergordel is smalen
tussen Slenaken enGulpen zijnmeerdere afgesnedenbeekarmen*
aan te treffen.Zemanifesteren zichnu alsmoerasstroken (Meerman 19/5),
Bij degrens isdeGulp eenmeter breed, laterwordt zebreder enbij
kasteel Neubourg wordt debreedte vrij plotseling drie totvijfmeter.
De diepte isover grote trajecten 10-50 centimeter.Plaatselijk isze
dieper, tot 1meter. (Kruizinga, 1961;Meerman, 1975),
Over vrijwel degehele lengte van deGulp ishetbronmos Fontinalis
antipyretica aan te treffenop stenige nietbeschaduwde plaatsen.Plaatselijkkomenvoor:Callitriche platycarpa (deze soort heeft waarschijnlijk
eenvoorkeur voor geëutrofieerd water); Potamogetoncrispus (bijeen
ondiepe, stenige bedding); Zanichellia palustris (zowel in snel als in
langzaam stromend water); Sparganium simplex (vooral opgestuwde trajecten,
waar de stroomsnelheid gering isen debodem modderig); Potamogeton natans
(massaalingestuwde trajecten, enbij stroomsnelhedenkleiner dan lOcm/sec),
Op slibbanken enop deoevers zijnondermeergevonden Veronica beccabunga,
Mentha aquatica,Nasturtium officinale enGlyceria plicata. Voorgaande
isgebaseerd oponderzoekvan1961,waarin tevenswerd aangetoond dat
de diatomeëenfloravan deGulp bij degrens karakteristiek isvoor
vervuild water,en datmeer stroomafwaarts ook diatomeëenuit het schone
water voorkomen (Kruizinga, 1961),
De fauna, die Smissaert (1959) in1954 indeGulp aantrof,waskarakteristiekvoor schone, zuurstofrijke onvervuilde bekenvanhet Geul-type,
In zijn soortenlijst komen voor de aan stromend water gebondenbeekplatworm
Planaria gonocephala Duges en de slakAncylus fluviatilis MU11,
Daarnaast vond hij de zeldzame eendagsvliegen Torleya belgica Lestage en
Ephemerella (guitaPoda,en larvenvan de zeldzame alleen inLimburg voorkomende schietmot Rhyacophila dorsalis Curt,Bij het onderzoek vanMurAtzema in1961-'62blijken de typische bergbeeksoorten nietmeer voor te
komen;Ancylus fluviatilisMU11werd toennogwel vlakbij degrens aangetroffen,maar deze soort kwam na Slenaken nietmeer indeGulp voor.
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Op grond vanonderzoek in1963en1967constateertHlgler (1968)dater
een lichteverbetering isopgetreden endateenaantal soortendie
in1930en1954waren aangetroffen, zichopnieuw indeGulp hebben
gevestigd. Sindshetbeginvandezeeeuw zijnde zalm,debeekforel ende
elritsuit deGulpverdwenen.Hetbermpje enderivierdonderpad komen
allleennogbovenstrooms vanGulpenvoor (Steenvoorden 1970).Bijonderzoek in1960 (Jansen,1964)werdenbij de forellenkwekerijenboven
Gulpenookwaargenomen dedriedoornige stekelbaars enderegenboogforel.
Debedding vandeGulp vertoontveelvariatie.Bij degrens iszestenig,
meer stroomafwaarts komenook slibbankenvoor.Op andere plaatsen isde
beddingkleiig,of stenigmetbeekklei.NaGulpen isdebeddingmodderig
(Kruizinga,1961).De stenen zijnbegroeidmetwier enmos,op plaatsen
waarhetwater sneller stroomt zijnerechterveelgladdekeienenkiezelstenen. Inbochtenkunnen zandbankenvoorkomen (Smissaert, 1959).
De stroomsnelheidvarieertvan0,2 -1,2m/sec. (Kruizinga, 1961);
Smissaert (1959)geeftdewaarden1-2m^/sec.endemaximaal teverwachtenafvoer 11,2m^/sec.
Dewatertemperatuur isvolgens Smissaert ca.10C.
HetWaterschap ZuiveringsschapLimburg (1975)geeftvoor 1975waarden
variërendvan8,5 -12°C (metingen in4kwartalen)watmet deopgaafvan
Smissaert (1959)inovereenstemming is.
Het stroomgebiedvandeGulp is4310hagroot;2510hahiervan liggen
opBelgisch grondgebied (Jansen 1964).
De lengtevandeGulp is17,2km,waarvan 7,7 inNederland.De oorsprong
ligt285m+NAPhoog,demonding 88m+NAP,hetverval isdan197meter
enhetverhang0,0114 (Meerman, 1975).
VolgensJansen (1964)isdeGulp langer (meer dan8kilometer opNederlands
grondgebied)en ishetgemiddeldeverhang0,054.Volgenseenmeting uitde
dertigerjaren zoude lengtevandeGulpbinnenderijksgrenzen10kmzijn,
HUIDIGE SITUATIE
a.Waterstaatkundig
Stuwenenmolens;indebebouwdekomvanSlenakenstaanenigemolens
dieopwaterkwachtwerken (Steenvoorden 1970).Evenbuitendebebouwde
komvanSlenaken isdeGulpgestuwd tenbehoevevandeuit1773 daterende
Broekmolen,dieregelmatigwordtgebruikt.NaWateropi» bijGulpen,
staatdeGroenendaalmolen, diegeencontactmeerheeftmet debeeken
ookeenaantaljarenalbuitengebruik is.HijvaltnuonderMonumentenzorg.Nadat deGulp onder deweg Pesaken-Euverem isdoorgegaan,wordt ze
gestuwd enafgetaktvoordewatervoorziening vandeforellenkwekerij bij
Gulpen.InhetparkvankasteelNeubourg is indeGulp een stuwvan
mergelblokken geplaatst die 3meterhoog en14meter lang is.Inhetmidden
vandeze stuw iseen sluisaangebracht die,als zegesloten is,eenwatervalvormt.Deze stuw isindertijd aangelegdvooreennunietmeerbestaande
watermolennaasthetkasteel.
Normalisatie
Buiten debebouwde komvan Slenaken isdeGulp genormaliseerd totaande
stuwbijBroekmolen.Eendeelvande smalle,sterkkronkelende beekbedding
isafgedamd endewaterloop isrechtgetrokken. Indebebouwde komvanGulpen
isdeGulp totaanderijksweg Maastricht-Vaals ingesloten door betonnen
muren.Nadie rijksweg is zeongeveer 200meter langoverkluis.Indeze
overkluizing isookdeIngbergrachtgrub opgenomen.
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b. Vervuiling
Op grond vanhet zuurstofverzadigingspercentage enhet biochemisch
zuurstofverbruikkomthetWaterschap Zuiveringschap Limburg (1975)totde
conclusie datdeGulpnietof lichtverontreinigd derijksgrenspasseert.
Indienmenechter afgaatop de samenstelling vanbodem- enwaterfauna,
dan zoumen totandere conclusieskunnenkomen.In1960 (Jansen,1964)
werd aangetoond dat,gezien defauna,deGulpherstellend vaneen
ernstigevervuiling,het landbinnenkomt endatditherstel zichtotboven
Gulpenvoortzet.
InBelgiëwordt deGulpvervuild door deZuivelfabriek teHombourg,die
afvalwateropdebeekvanBerlieren,een zijbeekvandeGulp,loost.
De fabriek isinhetbezitvaneen zuiveringsinstallatie dievolgens
deskundigennietvoldoet,endeze installatiewordtnietaltijdgebruikt.
Van tijd tot tijdwordt indeBeekvanBerlieren,200metervoorde
monding indeGulp,warm,geel afvalwater geloosd.Door deze(onverwachte, >
incidentele lozingen zietdeforellenkwekerijbijGulpen zichgedwongen
omhaarwatervoornamelijk tebetrekkenvaneenbronnencomplexnabij
Euveren,zodat zemaar eengedeelte vanhaarcapaciteit (20-30%vanéén
miljoen forellen)kanhalen.De forellenkwekerijheeftnaar aanleiding van
devervuiling eengerechtelijke procedure aangespannen tegendezuivelfabriek,die in1975nognietwas afgewikkeld (Meerman, 1975).
InNederlandwordtdeGulpvervuild door
a)woonkernen enbj^industrie.
ada)rioolwateruitSlenaken,Buitenaken,Pesaken,Reymerstock (via
Vosgrub),Gulpenenbebouwing langsdeGulp (Jansen,1964;MurAtzema
1961-'62jMeerman,1975)
adb)zuivelfabriek teReymerstock, loostafvalwatervia deVosgrub in
deGulp;
teGulpenwordthetafvalwater geloosd van:een zuivelfabriek,een
chocoladefabriek,eenkartonfabriek,eenbrouwerij,een leerlooierij
(deze loostchroomzuur)eneenazijnfabriek (deze loost 'snachts)
(MurAtzema 1961-'62; Steenvoorden,1970;Meerman, 1975).
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DE SELZEBBEEKMET ZIJBEKEN

ALGEMEEN
Volgens Smissaert (1959)isde Selzerbeekof Sinselbeekeenbeekvan
hetGeultype,volgens Leentvaar (1960)isheteenbergbeekenvolgens
Steenvoorden (1970)isde Selzerbeek totMameliseenechte bergbeek.
De Selzerbeekontspringt inDuitsland tennoordwestenvanAken.De bronnen
zijngelegen aandeoostzijde vanhetmassief vanVijlen.Vanaf grenspaal
197bijVaals totaanMamelis isdeSelzerbeekgrensbeek tussenDuitsland
enNederland.Op dat traject loopt debeekvanafOud Lemiers ineenvrijwel
rechte lijnenkronkelt zenietmeer;eengeslotenbegroeiing vanbomen
en struikenbegeleidt haaropdeoevers.NahetopnemenvandeHarleserbeekbegint de Selzerbeekweer tekronkelen enkrijgt zenogwater toegevoerd uitbronnenop deoevers,diegeenof zeerkorte waterloopjes
vormen.Debeek,diehier doorweiland stroomtmeteenopenbegroeiing
vanpopulieren enwilgenopdeoevers» passeert ookenkele stroomversnellingen.NaMameliswordt denoordoever vande Selzerbeek gevormd
door steile plateauhellingen ende zuidoever doorhethoge lichaamvande
rijkswegMaastricht-Vaals.Duikers leidenhetwatervande zuidelijke
dalwand onder dezeweg door.Vervolgens stroomt deSelzerbeek doorhet
parkvankasteel Nyswiller,passeert zehet dorpNyswiller engaat zedoor
deweilanden naarhet dorpWahlwiller.Deweilanden zijnnaWahlwiller,
vooralop de linkeroever,opveelplaatsendrassig.
Op de rechteroever, sterkhellend terrein, zijnplaatselijkoeverwanden
aan te treffen.Daar isook eenweidepoel aan te treffendie dooreenbron
gevoedwordtwelke niet actief isbij te lagegrondwaterstanden.Bijhet
gehucht Sinselbeek splitst de Selzerbeek zich ineen linker-eneen
rechtertak.De linkertak isdebeek,diewe eerst zullenvervolgen.
De rechtertak iseenmolentak.
Debeek,de linkertak,neemt slechts 1/3 vanhetbeekwater op.Nadat ze
onder derijksweg Maastricht-Vaals isdoorgegaankomt zedoorhetweiland,
kruist dandewegWittem-Mechelen en stroomtvervolgensover eenafstand
van ca.vijfhonderd meter aanderechterzijde van de localeweg Party-Gulpen.
Daarwaar deGeul dezeweg kruistneemt zedeSelzerbeekop.
Demolentak, de rechtertak,voerthetgrootste deelvanhetbeekwater af.
Zevolgt derijksweg enige honderdenmeters,daarvangescheiden dooreen
dijkje.BijhetkruispuntWitternverlaat debeekderijksweg envolgt dan
deverkeersweg Wittem-Wijlre.Na deWittemermolen gaat debeekonderde
wegWittem-Wijlre door enneemt zeeen zijtakjeop datbijkasteelWittern
ontstaat.BijhetBurggraven-voetpadmondt demolentakvande Selzerbeek
uit indeEyserbeek,enna ruim 100metermondt deze laatsteuit indeGeul
(Meerman, 1975).
Zannichellia palustriskwam in1911nog inde Selzerbeekvoor,maar isdaar
nuverdwenen.Potamogeton crispuskan totdevoornaamste voorkomende planten
gerekendworden (Leentvaar, 1960).
De vissoorten zalm,beekforel,bermpje en riviergrondel kwamenaan 'tbegin
vandezeeeuwvoor inde Selzerbeek..Nukomt ergeenvismeer voor
(Steenvoorden, 1970).De voornaamste voorkomendewaterdieren zijn Gammarus
pulex fossarum (eenvlokreeftje)en larvenvandemugMelusina (Leentvaar,
1960).
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Debedding van deSelzerbeek isbij degrens zandigmetverspreide stenen
(Leentvaar, 1960).BijVaalsbestaat zeuitgrauwe slibofmodder (Smissaert,
1959; Leentvaar, 1960). Over deaardvandebedding nogverder stroomafwaarts zijnweinig gegevensvoorhanden« Debedding isinelkgevalna
het samenstromenmet deHarleserbeek ennahetdorpNyswiller stenig
(Meerman,1975).Debreedtevande Selzerbeekvarieertvan1 tot3meter
(Leentvaar,1960;Meerman, 1975),
De stroomsnelheid isgemiddeld 0,27m/sec (Jansen,1960).De temperatuur,
4maalperjaargemetenop4monsterpunten,neemtwaardenaandievariëren
van8-14° C (Waterschap ZuiveringschapLimburg 1975).
Het stroomgebied vandeSelzerbeek is3330ha,waarvan 2370habinnen
Nederland (Meerman,1975)(Jansen,1964,geeftop 3305ha,resp.2720ha).
Deoorsprong ligt238m+NAP;demonding indeGeulop91m+NAP;de lengte
is14500m;hetverval is147m;hetverhang is0,0101 (Meerman,1975).
Jansen (1964)geeftvoorhetverhang op:0,0072,
HUIDIGE SITUATIE

Stuwenenmolens.Deverschillendemolens langsdeSelzerbeekwerkengeen
vanallennogopwaterkracht (Jansen,1964),DehoeveGassmolen,stroomafwaartsvanderioolwaterzuiveringsinstallatie teVaals,wasvroeger als
molen ingebruik.DeOudeMolen indeomgeving vanLemierswerd vroeger
gedrevenopdeZieversbeeken isindeparagraaf overdiebeekbesproken.
BijLemiers isdebeekgestuwd (Leentvaar,1960),NabijMamelis isde
MameliserMolenaan tetreffendienu dooreendieselmotorwordtaangedreven.Bij de splitsing vande Selzerbeeknabijhetgehucht Sinselbeek
isdebeekgestuwd voor deWittemermolendie1^kmverder stroomafwaarts
ligt.De linktertak,debeek,isbijhet splitsingspunt afgesloten door
eenbetonnen stuwwaarop eenhouten sluismet tweeopeningen isaangebracht.
De rechtertak,demolentak, isbijhet splitsingspunt afgesloten dooreen
betonconstructie diekanwordenafgeslotendooreen ijzeren schuif.Bijde
molenvijver vandeWittemermolen,die in1733 isgebouwd en regelmatig
alsgraanmolen ingebruik is,isdemolentaknogmaalsgestuwd.Wanneerhet
water tothetgewenstepeilgestegen isvloeithet indemolenvijver.
Overtolligwater stroomtviaeenoverloop verder innoordwestelijke richting.
Demolenvijverwordtechtergewoonlijkgevoedmetwateruitde kasteelvijver
vanKasteelWittern,Dekasteelvijverwordtnamelijk gevoed dooreenaantal
bronnen;nadathetwater dekasteelvijver verlatenheeftvolgthet eerst
dewegWittem-Wijlreaande linkerzijde,passeert dezeweg viaeenduiker
enkomtdan indemolenvijver.Beidevijvers zieneruitalsbredewatertochten langsdeweg.Nagebruik stroomthetbedrijfswatervandemolen in
noordwestelijke richting doordeafslagtakvandemolen,parallelaande
stroomvanovertolligwatervandemolentak.Deze twee stromenkomenna
ongeveer driehonderdmeter samen.
Normalisatie,Als derechtertakvandeSelzerbeek,demolentak,deverkeersweg vanWitternnaarWijIrevolgt,stroomt zeeerstachter debebouwing van
Wittemenwordt zeoverkluisd voordat zedoorde terreinenvanhetklooster
derpatersRedemptoristengaat.Indekloostertuin is indeoverkluizing
eenomloopriool aangebracht,waarin zicheenwaterrad bevindtomeenpomp
voor dewatervoorziening vanhetklooster tedrijven.Bijdeuitmonding
vandeoverkluizing stroomthetwater overeengemetselde trapnaarde
anderhalvemeter lagergelegenbeekbodem (Meerman, 1975),
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b._Vervuiling
Door devervuilingwordt de Selzerbeeknatuurwetenschappelijk nietmeer
vanbelang geacht (Smissaert, 1959;Mur-Atzema, 1961-'62;C.J.N. 1976).
InDuitslandwordt op de Selzerbeekgeloosd het rioolwatervan dewoonkern
Vaalser quartier enhet gezuiverde rioolwater vandegemeente Laurensberg.
In1973 isinVaals derioolwaterzuiveringsinstallatie inwerking gesteld.
Daarvoorwerd geloosd het rioolwatervanVaalsenhet industrieelafvalwatervandemetaal-en textielindustrie,vaneenwasserij envan
slachterijen.Welkafvalwater de zuiveringsinstallatie nu"passeert enwelk
rechtstreeks inde Selzerbeek terechtkomt,moetnogworden nagetrokken.
tMècicman,1975;Steenvoorden, 1970;Prov.Waterstaat inLimburg, 1973).
VolgensMeerman (1975)lozendeplaatsenLemiers,Nyswiller enWahlwiller
rioolwater op deSelzerbeek. Steenvoorden (1970)noemt behalve dezeook:
Vijlen,Mamelis,Partij enWittern.Mogelijk zijndeze laatsten inmiddels
aangesloten opeen zuiveringsinstallatie. Hierover ontbreken degegevens.
Volgens gegevensvanWaterschap Zuiveringschap Limburg (1975)ishetwater
indeSelzerbeek afgaande ophet zuurstofverzadigingspercentage lichtof
matig verontreinigd. Afgaande ophetbiochemisch zuurstofverbruik isde
verontreiniging matig tot -bij Vaals -zeer sterk.Onderzoek in1959,
waarbij dewaterverontreiniging ookop de faunawerd beoordeeld,weesuit
dat deSelzerbeeknabij haaroorsprong ernstig verontreinigd wordt,endat
hetprocesvan zelfreiniging bij demonding nogniet isvoltooid (Jansen, 1964).
De zelfreiniging van deSelzerbeekwordt gestimuleerd door de toevoervan
relatief schoonwateruit de zijbeken,waarinversplankton.Metname
deZieversbeek, diehet debietvandeSelzerbeekbijnaverdubbelt isdaarbij
vangrootbelang (Leentvaar, 1960;Meerman, 1975).
ZIJBEKEN

Deoorsprong van dezebeek ligt ten zuidenvandeheuvelwaarop het
gehucht Holset ligt.Daar liggen tweevijvertjes,waarvan de één door
SBBwordt beheerd alsreservaat voorvuurpadjes.De ander iseigenlijk
eenbetonnenbakop deuitloop vandeHubertusbron.Het aflopendwater
vandeze laatstevolgt alsbermslootje deweg Holset-LemiersendeOude
Akerweg.Danbuigt de stroom zichvanoostnaarnoord engaat dandoor
weiland, gedeeltelijk ondergronds doorbuizen.Als debeekgeheel devrije
loopkrijgt komt zedoor smal,langgerektbroeklandwaar zeeenkort
zijtakje opneemt.Dit zijtakje ontstaat inmoerasgebied datnuals stortT
plaatsvoorpuinwordt gebruikt.DeClaasvelderbeek passeert dannog de
rijksweg Maastricht.-Vaals via eengemetselde duiker en stroomt daarna
doorweiland metboomgaard naar deSelzerbeekwaarin zeuitmondt nabij de
OudeMolen teLemiers.
Deoorsprong ligt 197m+NAP; demonding 145m+NAP; hetverval is52m;
de lengte is2000m; hetverhang is0,026 (Meerman, 1975).

Smissaert (1959)noemt dezebergbeek "de derde zijtakvan de Selzerbeek".
Debronnenvan dezebeekontspringen op denoordhelling vanhet plateau
vanVijlen indeomgeving vandehoeve Enrade.Ten zuidenvanEnrade liggen
4 bronnen inhetweiland vlakbij deboerderij;tennoordenvanEnrade bevindt
zicheenmoerasgebied oostelijkvandebeekwaarin ookbronnen gelegen
moeten zijn.Waar zichdaar dekrachtigste bronbevindt,wordt het terrein
met puinen zand opgevuld.Hetkalkgehalte vanhet bronwater ishier,
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gezien debodemgesteldheid vanhetgebiedwaarschijnlijkwat lager
danvanandere Zuid-Limburgsewateren.Debodemgesteldheid laatzich
omschrijvenmet:lossenverweringsleem vandekalkstenenophet
ZandvanVaals.
Inhetweidegebiedwaar debeek doorstroomtkrijgt zenogwater toegevoerd
uitbronnenjdie de terreinenovergroteoppervlakten drassigmakenen
ermoerasgevormdwordt.Nadat debeekonder deOudeAkerweg isdoorgegaan
loopt zedoorhetweilandnaar deSelzerbeek,debedding ligt somsenige
metersbenedenhetmaaiveld.Een dichtebegroeiing vanwilgen,elzen,
hagedoornenander struikgewas gaatnaderhand over inpopulierenaanplant
(Meerman,1975;Mur-Atzema,1961-*62; Smissaert,1959). Smissaert (1959)
vondbijde splitsing vandeHermansbeek indeomgeving vanHolset,
Equisetummaximum.HetvoorkomenvanOrchis indrassehooilandenopde
oevers achthijmogelijk.
Bijonderzoekvan Smissaert (1959)naar defauna iso.a.de schietmot
Rhyacophila septentrionâàsendephyrgischemutsAncylus fluviatilisaangetroffen,Mur-Atzema (1961-'62)typeert deHemansbeekals zeer soortenarm,
wat de faunabetreft.DeC.J.N. (1976)vond,naastmuggenlarven,tochook
larvenvanRhyacophila.
Debedding vandeHermansbeek isvolgens Smissaert (1959)stenigmethier
endaaropenzendplekken.Mur-Atzema (1961-'62)typeertdebeddingmet:
inhetbronnengebied fijngrind, indebeekgemengd grind.
De temperatuur inaugustus 1954 is10°C;inapril1962 leverenmetingen
waardenop dievariërenvan13,2-18,2°C (Smissaert,1959,resp.Mur-Atzema
1961-'62).
DeoorsprongvandeHermansbeek ligt260m+NAP;demonding ligt220m+NAP;
hetverval is40cm;de lengte 3000m;hetverhang is0,0133 (Meerman, 1975).
Eengedeeltevandebeek,totvlakvoor demonding, isrechtgetrokken.
Debedding vanditbenedenstroomse deel is»andig.
Vervuiling vandeHermansbeekvindtplaats door dehoeveEnrade,ende
bijliggendehuizen,vooral indedorpskernvanLemiers, (Mur-Atzema,1961-'62),
BijLemiers isbovendieneenvuilnisstortplaats inhetdalvandebeek
(C.J.N.,1976).Mogelijk isditeenzelfde stortplaats alsMeerman (1975)
aanduidtmetenkelekleine stortplaatsenbij deRijkswegMaastricht-Vaals
opdeoeversen taludsvandeweg.

DezebeekontspringtnabijHarles, inenbijeenmoerasgebied.De oorsprong
ligttenzuidenvandeOudeAkerweg endebronnen tredenuithetAkens zand.
Directnahetbrongebied totaandeweg naarHarlesvolgt debeekdoor
buizeneenondergrondse loop.Nahetpasserenvandeweg komtde Harleserbeek
langseenbrandput die door debeekwordtgevoed.Dekleinewatersalamander
endealpensalamander komendaarvoor.Debeekgaatverder doorweidegebied
metplaatselijkbronnetjes,passeerteen lokaleverbindingsweg,eenperceel
broekland begroeidmetpopulierenen,viaeengemetselde duiker,derijksweg
Maastricht-Vaals.Daarna stroomtdeHarleserbeekondergronds doorhet terrein
vaneen schuurlinnenfabriek.Nanog eenpaarhonderdmeter devrije loop
tehebbengekregen,mondtdebeekuit inde Selzerbeek.
De faunavandeHarleserbeek omvatnaastbloedzuigers als Herpobdella
octoculata enHerpobdella stagnalisook larvenvanBaëtis,Limnopilus,Silo,
enSimulium.
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Debedding van debeek is inhetbovenste gedeeltemodderig,meer
stroomafwaarts bestaat hijuit gemengd grind.
De temperatuur, gemeten inapril,varieert van13,2 -18,2C (3monsterpunten),
Deoorsprong ligt180m+NAP; demonding 130m+NAP; hetverval is45m;
de lengte 1500m; hetverhang is0,030 (Mur-Atzema, 1961-'62;Meerman 1975).

Opgeringe afstand van deHarleserbeek stroomt eenbeekje datontspringt
ten zuidenvan deweg Lemiers-Vijlenenvervolgens naar de Selzerbeek loopt.
Deeerste helftvan dit slechts eenkilometer langebeekje stroomt door
eenkunstmatige rechte geul,waar debedding uitkleibestaat.Halverwege,
aanderijksweg Maastricht-Vaals,wordt het afvalwater vanenkelehuizen
eneen fabriekje op debeekgelooéd. Inhetbrongebied komt zeerveel
Niphargusvoor.indegegravengeul Simuliumwaarvan de larvenenpoppen
zijnbevestigd opgrasstengels die inhetwater hangen.
De temperatuur inapril 1962 is in 'tbrongebied 8,2°C, en indegeul9,7 C
(Mur-Atzema 1961-'62).
Zieversbeek
Deze zijbeek isineenafzonderlijkeparagraaf behandeld enwordt inhet
voorgaande niet genoemd.
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DE ZIEVERSBEEK

ALGEMEEN
De Zieversbeek iseenbergbeek.De Zieversbeek enhaar zijbeken
Vaalsbroeker molenbeek,Winnebroekerbeek endeUeijerhofbeek zorgen
voor dewaterafvoer van denoordhelling vanhet plateau van Vijlen.
Dit plateau isopgebouwd uit Akens zand enVaalser groenzand dat
wordt bedekt doorvuursteen-eluvium, eenverweringsprodukt vanhet
Krijt (Meerman, 1975,Smissaert, 1959).Door dezebodemgesteldheid is
hetkalkgehalte vanhetwaterwaarschijnlijk lager dan indemeeste
andere bergbeekjes.Debedekkende lagen latenweinig water door,en
ophet plateau zijndanookmoerassen aan te treffen.
Ten zuidenvandeweg Vaals-Gemmerick endeplaatsRaren bevinden
zich,op plaatsen indehellingwaar hetAkens zand overgaat inhet
Vaalser groenzand, enkeleuittredingspunten vanhet grondwater.Deze
vormen enigeweidepoeltjes.Hetwaterwordt onder deweg doorgeleid
ende stroomwordt versterkt door eenbron tennoordenvan deweg
indeweide.
Tijdens haar loop door deweilanden neemt de Zieversbeekwater uit
diverse loopjesop; een daarvanheeft eennaam, Aan denEsch, gekregen.
Deweg Vijlen-Vaalswordt door debeek eerst aande zuidkant, vervolgens
aan denoordkant alsbermsloot gevolgd.De Zieversbeekmeandert licht
enwordt soms door populieren begeleid (Meerman, 1976), In 1954werden
veelorchideeënaangetroffen ineendrassige, zureweide ten zuiden
vanKasteel Vaalsbroek langs debovenloop van debeek.Orchis latifolia,
Orchis junialis enOrchismaculatawaren daarvertegenwoordigd (Smissaert
1959).
Smissaert (1959)vond bij zijnonderzoek in1954 indebeek de zeer
karakteristieke,aan stromendwater gebonden eendagsvlieg Rhitrogena
semicolorata en de zeer zeldzame Ecdyonurus fluminum.Mur-Atzema noemt
inhetverslag vanhaar onderzoek in1961-1962 deze soorten niet.
Wel noemt zePolycelis tenuis IjimaenPolycelis nigra, samenmet
bloedzuigers aangetroffen ongeveer 200meter voor de Schuurmolen,
Vijftigmeter na de Schuurmolen vond zebloedzuigers enAsellus aquaticus.
Hetvoorkomen vandeze laatsten duidtopvervuiling.
Debedding van deZieversbeekwordt door Smissaert (1959)omschreven
als "zandigmet verspreide stenen".Mur-Atzema (1961-'62)typeert de
bedding van Zieversbeek én haar zijbeken als "gemengd grind".
Watertemperatuur in september 1961,gemeten op tien verschillende
punten,varieerde van 12,0 -17,8°C (Mur-Atzema, 1961-'62).
De oorsprong van deZieversbeek ligt 2,50m+ NAP, demonding 1.50m +NAP;
het verval isdus 100m;bij een lengte van 3500m levert dit een verhang
op van0,0285m/m (Meerman, 1975). VolgensMur-Atzema (1961-'62)is
de lengtekorter, 3000m enhet verval lager, 60m en dusookhet verhang
kleiner, 0,02 m/m.
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HUIDIGE SITUATIE
a.Waterstaatkundig
Eendrainagesysteem verzamelt inhetoorspronggebied hetwateruitde
dooruittredingspunten vangrondwater gevormdeweidepoelen»
Eenduikervoerthetwater daarnaonder deweg Vaals-Gemmerichdoor.
Eenmanshoge,gemetselde duiker eneenbetonnen duiker leidenhetwater
onder deOudeAkerweg eneenparallel daaraanverlopende veldweg.
Meer duikersnoemtMeerman (1975)niet;opde stafkaart 62D zijner
welmeer aangegeven.
Molensenstuwen;nahet instromenvandeVaalsbroekermolenbeek isde
Zieversbeek gestuwd voordenietmeer ingebruik zijnde,verwaarloosde
watermolen Frankenhof.Deze staatopkaartenaangegeven alsVolmolen,
wat aangeeft dat zebij de textielindustriewerd gebruikt.Vijfhonderd
meterverderop staatdewatermolen Schuurmolen,waarnaaldenvoorde
textielindustriewerdengeslepen.Dezemolen iseveneensbuitenbedrijf
gesteld.Devoormaligemolenvijver isdichtgegroeid ennu staaner
populieren.
Voordemonding inde Se zerbeek isdeZieversbeekgestuwd voor deOude
Moleneneenmolenop deNoordoevervandeZieversbeek,die dienst deed
alswolwasserij en -ververij.DeZieversbeekhad echternietvoldoende
waterombeidemolens aantedrijven,redenwaarombovenstrooms vande
OudeMoleneenverbinding tussenZievers-enSetzerbeek tot standwerd
gebracht.Ongeveer dertigmeterna ditnieuwepuntvan samenvloeiing
werd een sluisenoverlaataangebracht.Deze zijnernog steeds.
Demolens zijn sinds1935nietmeer ingebruikendemolenvijver is
verdwenen.Tegenwoordig stroomt deZieversbeek zowelviaoverlaatals
via deafslagtakvoor demolensnaar de Selzerbeek.
b._Vervuiling
Als debeekwegenvolgt,neemt zerioolwater opuitde aangrenzende
bebouwing.Vervuiling vanbetekenis treedtopbijkasteel Vaalsbroek
endeomgeving vandeboerderij Schuurmolen (Meerman, 1975).
Mur-Atzema (1961-'62)vermeldtnog dater indeperiodevanhaaronderzoekveelnieuwehuizenenbuitenhuizenwordengebouwd indeomgeving
vanZieversbeek enzijbeken.Dezenieuwebebouwing brengtmeerbelasting
metrioolwatervoor debekenmet zichmee.
In1954washetwaterhelder (Smissaert,1959)envolgensMeerman (1975)
isdeverontreiniging indeZieversbeek vergelekenmet die inde Selzerbeek
vangeenbelang.
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ZIJBEKEN
Vaalsbroekermolenbeek
Dezebergbeekontstaat indeomgeving vanhetgehuchtMeerlenbroek ten
zuidoostenvanVaals.Debronbevindt zich ineengemetselde put langs
develdwegMeerlenbroek-Malensbos. Inhetweiland indeonmiddellijke
omgeving bevinden zichbronnetjes,waarvan de liggingnietna tegaan
is,omdathunafvoer door drainagebuizenplaatsvindt.Kortnahetontstaanvandebeekwordt zevervuild doorMeerlenbroek.Doorverdunning
methetwatervaneen zijtakjeop de linkeroever enmethetwater uit
moerassige gedeeltenenweilandenopderechteroever isdevervuiling
echtervanweinig belang.Debeek stroomtnaarde terreinenvankasteel
Vaalsbroek,waar debedding isverlegd vanwege dewatervoorziening van
devijvers.Debedding zieterdaarnormaaluitener iseenwatervalletje indebeek.Nadekasteelvijvers stroomthetbeekwateronder
grootvervaldit indegrotemolenvijvervandenietmeer ingebruik
zijndemolenVaalsbroek. Daarna stroomtdeVaalsbroekermolenbeek in
noordelijke richtingnaar deweg Vijlen-Vaalsenpasseert dezeondergrondsna"een zijtakje tehebbenopgenomenop de linkeroever.
Dit zijtakjeontstaataanderandvanhetMolensbosbijRaren.Dittakje,
datdewegVaals-Epenviaeenkleine duikerpasseert,voertalleenbij
langdurigeneerslagwater.Hetwordt gevoed doorenkelebronnetj^e in
hetweiland tussenRarenendeweg Vaals-Epen.Het stroomtparallel aan
deRaarenderweg naarVaalsbroek,wordtverontreinigd door rioolwater van
deaangrenzendebebouwingbijdeweg Vijlen-Vaals enkomtdanuit in
de Vaalsbroekermolenbeek.
Nadeweg Vijlen-Vaals viaeenbetonnen duikergepasseerd tehebben,
stroomtdeVaalsbroekermolenbeek doordeweidennaarWeijerhof.Daar
komt zeuitindevijverbijdeboerderij.Bijhetverlatenvandezevijver
isdebeekgestuwdmetbehulp vaneengemetselde stuwmet sluis.Naeen
wegviaeenduikergepasseerd te zijnmondt deVaalsbroekermolenbeek uit
indeZieversbeek (Meerman, 1975).
Debeddingbestaatuitgemengd grind zondergrote stenenen totde fauna
behorenPolycelisnigra,GammaruspulexfossarumenGammaruspulexpulex.
(Mur-Atzema, 1961-'62).
Deoorsprong ligt230m+NAP;demonding 170m+NAP;hetverval is60m;
de lengte 2000m;hetverhang is0,030 (Meerman, 1975).
Molenbroekerbeek
Dezebergbeekontstaatuiteenbronnenstelsel tennoordenvanhetSchimperbos
indeomgevingvanWolfhaag.Demeest zuidelijke bronhiervan,indeomgeving
vandegrensovergang,voerthaarwater deels doorbuizen,deels invrije
loopnaar dewegRaren-Schuttersberg-via Meerlenbroek.Bijdezeweg ontvangt deMolenbroekerbeekwateruiteengrootaantalbronnen die inde
omliggendeweilandengelegen zijn.Debronnendaarvormenkorte takken,die
zichuiteindelijk in één afvoergeulverenigen,diehetwaternaar deMolenbroekerbeekvoert.Hetbrongebied isinvrijwelnatuurlijke staat;
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slechts afen toewordt hetwater doorbuizen geleid.Brontakken enuittredingspunten vanhetwater zijnhier gemarkeerd doorelzen,wilgenof
meidoornstruiken.Op het punt,waar deMolenbroekerbeek hetwateruit dit
brongebied opneemt, stroomtop derechteroever deWolfhagerbeekuit.
DeMolenbroekerbeek passeert dewegRaren-Schuttersberg-viaMeerlenbroek
ondergronds en zoekt daarna haarweg noordwaarts door deweilanden,
richting Vaalsbroek. Ze stroomtuit indemolenvijver van dewatermolen
Vaalsbroek.Bijgrotewaterafvoeren stroomt eendeelvanhet beekwater
langs devijver envloeit het tennoorden daarvan af indeVaalsbroekermolenbeek (Meerman, 1975).
Debedding bestaat uit gemengd grind zondergrote stenenen totde fauna
behorenAncylus fluviatilis,Gammarus pulexpulexenGammerus pulexfossarum.
De temperatuur vanhetwater in september is14,8°C (Mur-Atzema 1961-*62).
Deoorsprong ligt 230m+NAP; demonding 185m+NAP; hetverval is45m; de
lengte 1000m; hetverhang is0,045 (Meerman, 1975).
Wolfhagerbeek
Dezebergbeekontstaat uit eenwaterrijke brondieuittreedt aaneenverticaal
vlak indeweilanden tenoostenvan dewegwaarlangs debebouwing van
Wolfhaag zichuitstrekt.Debronwordt gebruikt alsklandestiene stortplaats
voor afval.Voort» treedtverontreiniging op door afvaluit de aangrenzende
bebouwing.Debeekwordt begeleid dooreenbegroeiing vanwilgen, elzen
en struikgewas.
Debedding bestaat uit gemengd grind zondergrote stenen. Inhetbrongebied
isPlanaria alpina aangetroffen.De temperatuur inseptember, gemetenop
tweeplaatsen, is11,4en 13,8°C (Mur-Atzema, 1961-'62).
Deoorsprong ligt 250m-ftfAP;demonding ligt 150m+NÄP;hetverval is100m;
de lengte 35000m; betverval is0,0285 (Meerman, 1975).
Winnebroekerbeek
Dezebergbeek ontstaat uitbronnetjes indrassig terreindatniet incultuur
isgebrachtbij dehoeveWinnebroek.Debronnetjesvormeneen smalbeekje,
datvanaf dehoeve haarweg doorhetweiland zoektnaar deweg Vijlen-Vaals.
Dezeweg passeert debeekviaeenduiker envervolgens stroomt zedoorhet
weilandnaar deweg Holset-Weijerhof-Vaalsbroek.Tussendezewegen inheeft
deWinnebroekerbeek zichmeters diep inde lössbodem ingesneden enwordt
haar loop gemarkeerd doorelzenen struiken.Deweg Holset-WeijerhofVaalsbroekwordt eerst alsbermslootje gevolgd, voordat deweg via een
rioolbuiswordt gepasseerd.Doorhetweiland gaat debeeknaar de Zieversbeek
waarin ze indebuurtvan deVolmolenuitmondt (Meerman, 1975).
Debedding bestaat uit gemengd grind zonder grote stenenen de temperatuur
gemeten in september, is17,8° (Mur-Atzema, 1961-'62).
Deoorsprong ligt 200m+NAP; demonding 165m+NAP; hetverval is35m; de
lengte is1000m; het verhang is0,035 (Meerman, 1975).
Aan deEsch
Ditwaterloopje ontstaat uitbronnetjes ineenvallei.Deoorsprong ervan
ligt 210m+NAP; demonding 195m+NAP;hetverval is15m; de lengte is250m;
hetverhang is0,06 (Meerman, 1975).
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Weijerhofbeek
Dezebergbeekontstaat tenoostenvan dehoeveWeijerhof aandeweg
Holset-Vaalsbroek.Dasbij deheewawordt deWeijerhofbeek zichtbaar,
daarvoor zijndebeekenhaarbronnengevangen ineen drainagesysteem.
Al snelnadatdebeekhaarvrije loopbegint,neemt zeeen smal zijtakje
ophaar rechteroeverop.
Dit zijtakje isdeafvoervanvijvershoger indedalwand.Enige bronnetjes
voedeneenvijver,die doordehengelsportvereniging alsvijsvijver beheerd
wordt.Vanuit dezevijvervloeithetwater afnaareenaangrenzende vijver
die dieper gelegen isenminder goedonderhoudenwordt.Vanuit deze vijver
vloeithetwater afnaar eenvolgende,aangrenzende,dieper gelegenvijver
waarwaarschijnlijk nietsmeer aangedaanwordt.Deze zijver zieteruit
alseenmoeras.Uitditmoerasmaakt zicheen zijtakje losdat,deels door
buizen,naar deWeijerhofbeekgaat.
Nadeopnamevanhet zijtakje stroomtdeWeijerhofbeek doorhetweidegebied,
waarin zenogwaterkrijgt toegevoerd uitdrainagebuizen,naarde Zieversbeek
(Meerman, 1975).
Debeddingbestaatuitgemengd grind zondergrote stenen.De temperatuur,
gemeten inseptember,is14,7°C (Mur-Atzema,1961-'62).
Deoorsprong ligt175m+NAP;demonding ligt160m+NÄP;hetverval is15m;
de lengte is500m;hetverhang is0,03 (Meerman, 1975).
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DE EYSEBBEEK MET ZIJBKKWN

DeEyserbeek, dieophet grondgebied v«ndegemeente Bocholtz Bocholtzerbeek
heet, isvanoorsprong eenwaterloop vanhetbergbeektype. Smissaert (1959)
rekent haar echter totdebekenvanhetGeul-type,omdat de zuurstofconcentratie inhetwater alsgevolg vanvervuiling lager isgeworden zodateen
voor bergbekenkarakteristieke milieufactor veranderd isineenvoorbeken
vanhetGeultype meer gebruikelijke.
Deoorsprong vandeEyserbeek ligt tenoostenvanBochholtz-waar precies
isnietna tegaan. Inelk gevalbegint bijdehoeveOverhuizen aande rand
van debebouwde kom de loopdoor rioolbuizen,over deafstand vaneenhalve
kilometer.Debeekpasseert deBocholtzondergronds enwordtbij kasteel
Bongartweer zichtbaar.Deweg Prickart-Waalbroekwordt gevolgd ende
vloedgraaf DeGreethwordt opgenomen.BijWaalbroek gaat de Bocholtzerbeek
onder eenautosnelweg door.Op het grondgebied vande gemeente Simpelveld
waar debeekEyserbeek gaatheten, gaat debeek dooreenweidegebied en
ontvangt zenogwateruitbronnetjes op de rechteroever.Daarna gaat ze
langs de tuinvanhetklooster derpaters H.HartenDamiuneum. Indie tuin
bevinden zichenkelekrachtige bronnen inhet Vaalser groenzand. Hetwater
uit dezebronnenvloeit samen invijvers envan daaruitkomt het inde
Eyserbeek terecht.Debeekpasseert de spoorweg Simpelveld-Kerkrade via een
duiker,komt langshet gebouwencompkexvan deZuster vanhetArmeKind Jezus
(Huize Loretto)enneemt deRode Putserbeek op.Devijversbij Huize Loretto
werdenvroeger gevoed door deEyserbeek, totdat deze al te zeermet rioolwater
vervuild raakte.Ophet ogenblikwordt eenbronbijRode Put ondergronds
naar devijvers geleid. Hetbronwater komt daarna indeEyserbeek.Langsde
voetvanmetbosbegroeide hellingen gaat debeek richting bebouwde kom
van Simpelveld, diebijhet gemeentehuiswordtbereikt.Oostelijk Simpelveld
en deVerkeersweg Simpelveld-DeLochtworden ineenoverkluizing gepasseerd
endeEyserbeekneemt door dewestelijke bebouwing van degemeenteweer de
vrije loop.Debeek passeert deOudeMolen,de waterzuiveringsinstallatie
en deBulkensmolen. Zekomt langs dehoeve Vogelzang indegemeenteWittern
enhetkasteel Goedenraad.De 4000m2 grote vijver inhetparkvanhetkasteel
wordtnietmeer doordeEyserbeek gevoed,maar dooreenbron,gelegenca.60m
tenoostenvanVogelzang. Hetbronwater legteen afstand van 340mdoor een
pijpnaar devijver af.Dezelfdebronvoedt ook eenkleine vijver bij
Vogelzang.Deweg Simpelveld-Wittem kruist tweemaalmet deEyserbeek, eenmaal
vóór, eneenmaalnàhet dorpEys.Daarna stroomt debeekdooreengebied
met sporadische bebouwing.Op de zuid-oeverwordt debeekbegrensd door de
hoge Spoordijk van de lijnSimpelveld-Wijlre.Nadat hetwater van deRoodborn
isopgenomen, gaat deEyserbeek via een duiker onder de spoorlijn door.
Indeze duiker isooknog eenvoetpad aangebracht. Vervolgenskomt de Eyserbeek
doorverwilderd grasland endrassige beekgrondenmetwilgen, elzen,populieren
ennaaldbomen.Na dekruisingmet dewegWittem-Wijlreneemt deEyserbeek de
Selzerbeek op.Bijnormale afvoer gebeurt ditalleenaan de zuidkant vande
weg. Bijhogewaterafvoeren treedtookeenverbinding tussenbeidebeken aan
denoordkantvan deweg inwerking.Na ruimhonderdmeterkomt de Eyserbeek
uit indeGeul (Meerman, 1975).
De vissoorten zalm,beekforel,rivierdonderpad enbermpje kwamen aanhet
beginvandeze eeuwnog inde Eyserbeek voor,ze zijnernuuit verdwenen
(Steenvoorden, 1970). Bijhetonderzoek in1954 zijnbovenstroomsvanRoodborn
aangetroffen indeEyserbeek: larvenenpoppenvanmuggen alsMelusina en
Chironomiden,debeekplatworm Planaria gonocephala,depissebed Asellus
spec,endevlokreeftGammaruspulexpulex.
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BendenstroomsvanRoodborn zijnaangetroffen:debeekplatwormPlanaria
gonocephala endevlokreeftGammaruspulexfossarum, larvenvande
eendagsvlieg Baëtisenhet slakjeAncylus fluviatilis (Phyrgische muts)
(Smissaert, 1959).
Debedding vandeEyserbeek isvoorbij Simpelveld bedektmet stenen,maar
indebovenloop isdeEyserbeek eenklein,zanderig beekje (Smissaert, 1959).
Degemiddelde stroomsnelheid is0,22 m/sec (Jansen, 1964).
De temperatuur,gemeten intyuni,is12°C (Smissaert, 1959).Temperatuurmetingen,opviermonsterpuntenviermaalperjaar,leverenwaardenop die
variërenvan8-16°C (Waterschap ZuiverimgschapLimburg, 1975).
Het stroomgebied vandeEyserbeek is29B0hagroot.2475hahiervan liggen
inNederland.Deoorsprong vandeEyserbeek ligt156m+NAP (hiervoor is
genomendebenedenstroomse zijdevandeoverkluizing teBochholtz).Demonding
ligt86m+NAP;hetverval is70m;de lengte is11800m;hetverhang is0,0059
(Meerman, 1975).
HUIDIGE SITUATIE
a.Waterstaatkundig
Molensenstuwen.DewatermolenOudeMolenbij Simpelveldwerkt tegenwoordig
op electrische drijfkracht endemolentak is"opgeheven" (watdit inhoudt
isniet duidelijk).DeBulkensmolen,watverder stroomafwaarts,maaktnog
gedeeltelijk gebruikvanwaterkracht.
Normalisatie.Vanaf dehoeveOverhuizen totaanderandvan debebouwde kom
vanBocholtzwordtdeEyserbeek doorrioolbuizengeleid.Daarnawordt ze
nogongeveer eenhalvekilometer langoverkluisd, zodatdebeek inBocholtz
niet tezien is.Verder gaatdeEyserbeek als zelangs rHuizeLoretto
komt,30meter lang dooreenoverkluizing enookhetmarktplein inSimpelveld
wordtvia«enoverkluizing gepasseerd.Deze laatsteoverkluizing gaatnog
onder deverkeersweg Simpelveld- DeLocht door,voordat debeekhaarvrije
loopherneemt.
Diversen
BijWaalbroek gaatdeBochholtzerbeek onder eenautosnelweg door.Voorde
aanlegvandezeweg endoordebouwvanmeerderenieuwewegen isde
topografievandebeekgewijzigd.Hetaanwezigekaartmateriaal isopdit
puntnietup todate.De autosnelwegwerd in1970 ingebruikgenomen.
DeEyserbeek passeert de spoorweg Simpelveld-Kerkradeviaeenduiker.
De duiker ismeteenverkeerstunnelgecombineerd totéénkunstwerk,bestaande
uit tweebovenelkaar gelegenkokers. Vóór deduiker is,bovenstrooms
vande spoorlijn,eenzandvang indewaterloop aangelegd enaande ingang
vandeduiker iseen ijzerenhekgeplaatst (Meerman, 1975).
b._Vervuiling
De rioolwaterzuiveringsinstallatie geefthetafvalwatervanBocholtz,
Bocholtzlerheide enSimpelveld eenbiologische zuivering in laagbelaste
oxydatiebeddeh,alvorenshetopdeEyserbeek telozen.
Daarwaar deEyserbeek in 'tgehuchtOver-Eysonder«teweg Simpelveld-Wittem
doorgaat,ontvangt zehetrioolwatervanOver-Eys.Voortsontvangt debeek
noghetafvalwatervandeplaatsEysenvaneen slachterij inBocholtz
(Meerman,1975;Steenvoorden, 1970).
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Het afvalwater vanEysenOver-Eys zal te zijner tijdworden verwerkt
door de rioolwaterzuiveringsinstallatie teGulpen (Steenvoorden, 1970),
die doorhetWaterschap Zuiveringschap Limburg (1975)ophet urgentieschema
1975-1979 isopgenomen.VolgenshetWaterschap Zuiveringschap Limburg
(1975)ishetwater indeEyserbeek teoordelennaar het zuurstoirverzadigingspercentage, licht totmatig verontreinigd. Eenbeoordeling naar aanleiding
vanhetbiochemisch zuurstofverbruik valt hetzelfde uit.Dewaterkwaliteit
laat tewensenover.Voor degegeneratievandevervuilde beek isdeaanvoer
van schoonwater,metname van deRoodborn,vangrootbelang (Smissaert,
1959; Jansen, 1964).
ZIJBEKEN
Vlengendaallossing
De loopvandit stroompje begint ten zuidenvanBocholtzbij dehoeve
Vlengendaal enhet isvoor eengroot gedeelte inbuizengevat.De oorsprong
ligt 240m-«JAP;demonding 220m+NAP; hetverval is20m; de lengte is
1000m; hetverhang is0,020 (Meerman, 1975).
Wernaaxiossing
Hiervanbegint de loop tenoostenvanBocholtzbij de spoorlijn SimpelveldAken,het isvoor eengroot gedeelte inrioolbuizen gevat.Bij hetKasteel
Bongart komt deWernaarslossing aandeoppervlakte.Daarna vervolgt zehaar
loop doorhetWaalbroek,waar zewaterontvangt uit de drassige gronden.
Daar debeekhier eendiepebedding heeft,moethet debiet in regenrijke
perioden aanzienlijk zijn.Terbescherming vandeweg Bocholtz-Waalbroek
iseenbetonnenoeververdediging aangebracht.
Deoorsprong ligt92m+NAP; demonding ligt 50m+NAP; hetverval is42m;
de lengte 2800m; hetverval is0,015 (Meerman, 1975).
De_Greeth
De lengtevandezevloedgraaf, ca.900m, is ingekort totdehelft.Het
beginpunt ligtnu inweidegebied tenoostenvandeweg Prickart-Waalbroek.
Het droogdal gaatvanuit deweilaWén over ineen strookbroekland waarin
eendiepebeddingwordt gevormd.DeGreeth voert rioolwater uit deaangrenzende bebouwing en inde laatstehonderdmetervanhaar loopooknog
enig bronwater.Ditkrijgt ze toegevoerd uit een zijtakjeop de linkeroever.
Bijna gelijktijdig wordt op de rechteroever deSteenputtersbeekopgenomen.
Vervolgens gaatDeGreeth onder deweg Prickart-Waalbroek door enwordt
zeopgenomen indeBocholtzerbeek.
Deoorsprong ligt 160m+NAP; demonding 150m+NAP; hetverval is10m;
de lengte is450m; hetverhang is0,022 (Meerman, 1975).
Steengutterbeek
Deze 200à250meter langebeekontstaat uit tweekrachtige bronnen in
debuurtvan deweg Prickart-Waalbroek.Debronnenvormen de "Steenput"die
vroegervoor deomwonenden belangrijkwasvoor de (drinkwatervoorziening.
Behalveuit debronnenontvangt debeeknogwateruit hetweiland opde
rechteroever.De Steenputterbeekvolgt deweg Prickart-Waalbroek aande
noordzijde en loopt zoparallel aandeBocholtzerbeek, die deweg aande
zuidzijdevolgt.Daarnawordt zeopgenomen inDeGreeth (Meerman, 1975).

Rode Putserbeek
Ditbeekjeontstaat tennoordoostenvanSimpelveld langsde spoorlijn
Simpelveld-Kerkrade,enontvangtnogwateruitbronnet|es inde dalhelling.
Vlakvoor demonding indeEyserbeek verenigt deRodePutserbeek zichmet
eenanoniembeekje.
Hetanoniemebeekjeontstaatuiteenvijvertjebijdehoeve Soureth inhet
gehuchtBeitel,gemeente Heerlem.Hetontvangt deafwatering vanhetindustrieterreinBeitel,passeert tweenieuwaangelegdewegenvia duikersenkruist
dande (nugereconstrueerde)weg SimpelveldTÜeLocht.Zekomt langsdehoeve
SweierenstroomtdannaarhetgehuchtRodePut (gemeenteSimpelveld)waar
zezichverenigtmet deRodePutserbeek.Deze stroomt daarnauit inde
Eyserbeek,
DeoorsprongvandeEyserbeek ligt160m+NAP;demonding 140m+NAP;het
verval is20m;de lengte 750m;hetverhang is0,026 (Meerman, 1975).
Roodborn
DeRoodbornofRoodbronheeft zijnoorsprong ineencomplexvanbronnenaan
de zuidrand vanhetplateau vanUbachsberg.Hetbronwater iskalkrijk,omdat
ditplateaubestaatuitkrijtafzettingen,dieophetVaalsergroenland
rusten. IndeGulpensekalkbevinden zichdaar tweegrondwateretageswaar
hetwateruittreedt ineen zeventalbronnetjes dieaandebasisvaneen
hoefijzervormigekomeliggen.Hetwater loopteerstover eenstenigeoppervlakte datbijna lOOnrgroot isengaatdandooreenkortbeekjenaar de
Eyserbeek.Dewandenvandekom zijnmetbomenen struikgewas begroeid
(Meerman,1975;Smissaert, 1959).
Indebronnen isdeblindevlokreeftNiphargus aquilex Schellenberg!aangetroffenendeplatwormPlanaria alpina zouhierookkunnenvoorkomen,hoewel
hijniet iswaargenomen.Debijna 100m^groteoppervlaktebestaatuitkalk
en"kiezelstenen"waarboveneen laagvan10-20 cmhelder,koel, stromendwater.
Hier zijnde larvenvande schietmottenAgapetus,SericostomaenLepidostoma
hirtumaangetroffen;debeekplatworm Planaria gonocephala endebergbeekvlokreeftGammarus pulexfossarum.De temperatuur gemeten injuni, is10°C
enishethelejaardoorongeveer zohoog (Smissaert, 1959).
Het terrein,gelegen tenwestenvanhetgehuchtPiepert tegende spoorbaan
Maastricht-Aken iseenbelangrijkewaterwinplaats vandeNVWaterleidingMaatschappij voorZuid-Limburg diehetookbezit (Smissaert,1939;Meerman,1975),
Literatuur
Zie"Voortgangsverslag literatuuronderzoek BEKEN".
Nieuwe titelt
Waterschap Zuiveringschap Limburg,jaarverslag 1975.
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DE NIEUWE KANJELBEEK EN OUDE KAW.TR^BEEK

Algemeen
Vroeger, toendeNieuweKanjelbeeknogKanjelheette,werd
zeuit tweewaterlopen samengesteld; eenafwateringsstelsel
inRothem eneenafwateringsstelsel inAmby.Doordeaanleg
vandeautosnelwegMaastrioht-Beek endooruitbreidingvan
dewoonkernRothem zijndebronnenniet terugtevinden.
Zezullenbfzijndrooggevallen, bfzijnopgenomen inde
riolering.
Tegenwoordigheeft deKanjeleenvolkomendrogebedding
totdat ze,bijdeautosnelwegMaastrioht-Beek, deafvoervan
devijversbijhet landgoedKruisdonk ontvangt.Dezevijvers
wordenviahetGeleimetGeulwatergevoed.Deafvoervande
vijvers gaat onderdeautosnelweg door,komt indebeddingvan
deKanjel endit ishetbeginvandeNieuweKanjelbeek.De
beekontvangt spoedighet rioolwatervanRothem.DeNieuwe
Kanjelbeekvolgt deautosnelweg over eentrajectvan600maan
dezuidzijde enpasseert dezeviaeenduikernaeenvloedgraaf
(waarschijnlijk deFonteinertapgraaf)tehebben opgenomen.
Vervolgens voedt deNieuweKanjelbeek devijversvandelandgoederenMarienwaard endr.Poelsoord.De toevoervande vijversbijMarienwaard vindt plaatsviabrede watergangen,
waarinhetwaterlangzaam stroomt enhetvuil zich concentreert.
VanneerdeNieuweKanjelbeek dr.Poelsoord bereikt,heeft ze
ookafvalwatervanAmby opgenomen enbijbepaalde weersomstandighedenkandodevismetkruiwagens tegelijkuit devijvers
gehaald worden.Vervolgens gaat deNieuweKanjelbeek onderde
wegRothem-Maastrient doorendirect daarnaiszegestuwdom
devijversvanMarienwaard endr.Poelsoord oppeil tehouden.
Hiernakruist debeek de spoorlijnenMaastrioht-Sittard en
Maastricht-Valkenburgenvervolgens voedt zedevijversvan
Kasteel Bethlehem endewaterpartijen vanKasteel Jeruzalem.
Dan zoekt deNieuweKanjelbeekhaarwegdoor deweilanden.
Op dit trajectheeft zeeenlaaglandbeekkarakter.HetJulianakanaalwordt gepasseerd viaeengrondduiker, onderdeel vande
schutsluis inditkanaal bijLimmel.Aandewestzijdevanhet
Julianakanaal heeft deNieuweKanjelbeek twee afvoerwegen,
deNieuweKanjelbeek endeOude Kanjelbeek.

DeNieuweKanjelbeekkanviadegrondduikerwordengevoed
metwateruithetJulianakanaal,omderijshoutfunderingvan
hetkasteel teBorgharenonderwater tehouden.InBorgharen
isdebeek overkluisd.VanhetJulianakanaal totaandeMaas,
waarddeNieuweKanjelbeekuitmondtbijeenvoormaligewater*
molen,heeftdeNieuweKanjelbeekveelwegvaneenlaaglandbeek.(Meerman,1975)
Bijonderzoek in1961 zijnbijdePonteinertapgraaf inde
NieuweKanjelbeek devolgendevissoortenwaargenomen:snoek,
zeelt,brasem,karperenblahkvoorn.Deze soortenkwamentoen
ookmeerstroomafwaartsvoor,bijdeouderijksweg.(Jansen,
1964)
TussenMeersenenBethlehem ishetverhangvandeNieuweKanjelbeek0,0013endegemiddelde stroomsnelheid kleinerdan
1 cm/sec.
DeOudeKanjelbeekisdeafsplitsingvandeNieuweKanjelbeek.VlakbijdegrondduikeronderhetJulianakanaalligtin
deNieuweKanjelbeek eenstuw,waarover éénderdevanhaar
waterindebeddingvandeOudeKanjelbeek terechtkomt.Deze
beddingisplaatselijkbreed enslibrijk;verval enstroomsnelheid zijngeringerdanvandeoverige zijbekenvande
Geul.DeOudeKanjelbeek stroomtdooragrarischgebied,langs
dehoeveWiegershof,naarItteren.TussenWiegershofen
ItterenneemtdeOudeKanjelbeek ophaarrechteroeverde
Hout&emdervloedgraafendirectdaarnadeBrederweidevloedgraaf
op.Dezewordenhieronderbesproken.InItterenneemtdeOude
Kanjelbeekrioolwateropenmoet zedeverontreinigingvan
eenstortplaatsverwerken.NaItterenstroomtdebeekdoor
akkersenweilandennaardeGeul. (Meerman,1973)
HetlaatstedeelvandeOudeKanjelbeek stond in1961alsç
gevolgvanbodeminfiltratie droog.Indat jaarzijnteItteren
devolgende diersoortenwaargenomen:kleinewaterdalamander,
tiendooraig,stekelbaarsje,driedoornige stekelbaars,
ßffanaen,1964)
Houtbemdervloedgraaf
DezewordtbelastmetafvalwatervanfabriekenopdewestelijkeoevervanhetJulinafcanaal.Ditafvalwatervloeitaanvankelijk snelaf,maarlaterstagneerthet enverspreidthet
zichoverdelanderijen.Hiervormthetwaterpoelenentast
hetdegrond eneenenkeleboomgaardaan.
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Slechts zeldenwerdthetwatervandeHoutbemdervloedgraaf
aandeOudeKanjelbeek afgegeven.
Sewatertemperatuur vanOude-enNieuweKanjelbeek en
Fonteinertapgraaf (opdiversepunten,4maalper jaargemeten)
varieert van7-19 C.
HUIDIGE SITUATIE
a. Waterstaatkundig
Stuwen» SeNieuweKanjelbeek isgestuwdbijdewegRothemHaastricht ennahetpasserenvanhetJulianakanaal.
Kunstwerken.OpdiversepuntengaatdeNieuweKanjelbeek
doorduikers;teBorghareniszeoverkluisd.
b. Vervuiling
SeNieuweKanjelbeekwordt gevoedmetvervuildGeulwater.
Verderwordt zevervuild doorrioolwateruitRothem, doorde
Fonteinertapgraaf.doorhet afvalwatervande gemeenschappen
teMarienwaard enhet afvalwatervanAmby.
Volgens Zuiveringsohap Limburg laat dewaterkwaliteit te
wensenoverendevervuiling,gemetenaanhet zuurstofverzadigingspercentage enbiochemisch zuurstofverbruikvanwater
uitmonstersvandeNieuweKanjelbeek,islicht totmatig.
BijRothem isdevervuiling zeersterk (Zuiveringschap Limburg,
1975;Meerman, 1975;Jansen, 19$4).
SeOudeKanjelbeekwordtvervuild doorrioolwater eneen
stortplaats inItteren,periodiekeverontreinigingvindt
plaats doorindustrieel afvalwaterviadeHoutbemdervloedgraaf.
Severvuilingstoestand vanhetbeekwater teItteren,gemeten
aanhet zuurstofverzadigingspercentageenhetbiochemisoh
zuurstofverbruik islicht totmatig.
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POELENENANDEREKLEINEWATEREN
1.Algemene"beschrijving
Onderpoelenworden inhetalgemeenkleinenatuurlijkelaagtenverstaanwaarin zichwaterverzamelt.
Devoedingkanbestaanuit regen-,bron-,beek-,
kwel- ofgrondwater.Weilandpoelen zijnofwel
gegravendanweiuitgediepte laagten ingraslandendie
eenfunctiehebbenalswatervang enals drinkplaats
voorvee.Ingroevenvormen zichvaakwaterplassen
op dichtgeslibdebodems.Veelpoelenvallen indroge
periodenvaak droog (ephemerepoelen).

Vijvers zijngegravenplassenwaarinhetwaterveelal
kunstmatigoppeilwordtgehouden.Zijzijnmeestal
omlandschappelijke redenenaangelegd enzijnals
visvijverenwatervogelplas ingebruik.
Depoelene.d. inZuid-Limburgvormen eenvoortplantingsbiotoop vooreenaantal amfibieënsoortenwaarvan
eendeelbehoort tot soorten diehierdenoordgrens
bereikenvanhunverspreidingsgebied endiein
Nederland alleen inZuid-Limburgvoorkomen.Dit
betreftmetname devuursalamander,geelbuik-en
vroedmeesterpad,terwijl devinpoot-enalpenwatersalamanderinNederlandvoornamelijk inZuid-Limburg
wordenaangetroffen.Daarnaast zijndegenoemde
waterenbelangrijk voorook eldersinNederlandvoorkomendeamfibieën zoalskleine enkamsalamander,
bruine engroenekikkerengewonepad.

Hetalofnietvoorkomenvanbepaaldeamfibiesoorten
inpoelen e.d.wordtbepaald doordematevandynamiek,debezonning of beschaduwing, temperatuur,
stroomsnelheid, zuurstofgehalte endekwaliteitvan
hetomringende gebied,hetleefmilieuvandeadulte
exemplaren.
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Poelenherbergenverdereenveelal rijkemacrofauna
(o.m.libellenlarven,waterwantsen enwaterkevers)en
kunnenvegetatiekundigvanbetekenis zijn.
Hethydrobiologisohonderzoek,datinhetkader
vanditproject isuitgevoerd,heeft zichmoeten
beperkentotbronnenenbronbeken.Debronpoelen
wordenderhalve indiecontext eldersinditrapportbesproken.Deoverigepoelene.d. zijnop
basisvanliteratuurgegevens,veldindrukken en
incidentelebemonsteringvrijweluitsluitend
bezienophetvoorkomenvanamfibieën.Omdatdeze
diergroep eldersbijdebesprekingvandefaunistischebetekenisvanZuid-Limburguitgebreid aan
deordekomt,wordthiervolstaanmeteenzeer
summierebehandeling.
Dewateren zijnteverdelenin:
A.Weilandpoelen
1.betonnenbakken (randvrijwel gelijkmetmaaiveld)
2. drinkpoelen enwatervangen
ad.1.voornamelijkregenwater,nietofnauwelijks
bemestingdoorvee,geenoevervegetatie,alof
nietbeschaduwd,veelalbedektmetkroos
ad2.veelalregenwater,sterkebemestingdoor
vee,deelsvertrapte oevers,instabielkarakter,
vegetatiearm (vaakmannagrasenkroos),alof
nietbeschaduwd,temperatuurafhankelijkvan
bezonning,diepteetc.
Veilandpoelenen-bakkenkunnenmetname eengunstigbiotoopvormenvoorkleinewatersalamander,
kamsalamander,alpenwatersalamander eninA2geelbuikpad.
B.Bronpoelen
1.weilandbronpoel
2.beek/bronpoel
3« bosbronpoel

ad 1.kleinepoelenmet snelstromend"bronwater,
vrijwel geenvegetatie
ad2.groterepoelen,minder snel stromendwater,
oevervegetatie aanwezig,watervegetatie ontbreekt
ad 3' middelgrotepoelen,langzamewaterverversing,
vaak soortenrijkewatervegetatie.
Dematevanbezonningkan inalle 3typenverschillen enspeeltbij1nauwelijks eenrol(snelstromendkoud water). Het type "weilandbronpoel"
vormthethelangrijkste voortplantingsbiotoop
voordevuursalamander (o.m.debronnenlangsde
Mechelsebeek). Inhetalgemeenvormenbronpoelen
(potentieel)eengeschiktbiotoop vooralpenwatersalamanderenvinpootsalamander.

C.Bospoelen
1.bospoel
2. donkerebospoel
ad 1.voedingdoorregenwater,kandusuitdrogen,
rijkewater-enoevervegetatie
ad2.regenwater,geenvegetatie,veelbladafval
Inhetalgemeenvormen dezepoelen een (potentieel)
geschiktbiotoopvooralpenwatersalamander.
D.Vijvers
1.komvijver
2.vijver s.str.
ad 1.wateraanvoerkunstmatig doorgrond en/of
regenwater,wateroppervlak veelalbedektmet
drijvandewaterplanten
ad2.voedingdoorbron-,beek-,grond-ofregenwater,rijkeoever-enwatervegetatiemetopen
delenvanhetwateroppervlak.
Salamanders dieinditbiotoop aangetroffenkunnen
worden zijnmetnamekleinewatersalamanderen
kamsalamander.
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E. Overige types (waterrem,sloot,moeraspoel,
groevepoel,grootopenwater)
VoorLimburgdient speciaal degroevepoel teworden
genoemd,inverbandmethetvoorkomenvandevroedmeesterpad (o.a.indegrindgroevenbijVilt).
Kenmerkend isdeopen,zonnige liggingmetveelal
stenigebodem,nauwelijksbegroeid.Dezepoelen
bevattenmeestal regenwaterdat stagneertopeen
dichtgeslibdebodem.
Bedreigingenvoortplantingsbiotopen amfibieën
A.Poelen
- vervangenvandrinkpoelenvoorveedoor-vaak
staande

-betonnenbakken (i.v.m. ruimtebeslag

poel,leverbot)
- omhygienischeredenen dempenvan dorpspoelen
- vervuilingdoorpesticidenbijhet schoonmaken
vanspuitapparatuur (fruitteeltgebieden)
- dichtstortenmethuishoudelijk afval,boomstronken,etc.
B.Vijvers
- eenden,ganzen en zwanen (afvretenvegetatie,
dooreutrofiëringbeperking soortenrijkdom van
devegetatie)
-uitzettenvis zoalsforel,karper,goudvis
(predatieamfibieënlarven).
Beheer
Hetbeheerkomtvoornamelijkneerophet tegengaan
vandeverschillendebedreigingen.Vangrootbelang
isdatdewateraanvoer intact is.Inveel ingelaten
betonnenbakken staatdewaterspiegel zolaagdat
dedieren debaknahetlarvale stadium envoortplantingsperiode nietkunnenverlaten.
Bijinstandhoudingvandeweilandpoelen isessentieel datdepoel ééngeheel dienttevormenmet
zijnomgevingd.w.z.derelatieboerengebruik-
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weilandpoel instandhouden (drenkfunctie).
Daarnaast zalopschonenvandepoelennodig zijn
(defrekwentiehangtafvandematevanintrappen
doorvee,dichtgroeien doorplanten,invallenvan
"bladen takken).
Voordevestigingvanamfibieën,metnamepaddesoorten,endevoorspoedige ontwikkelingvande
eierenenlarven isdematevanbezonning inverbandmet dewatertemperatuurvangrootbelang.
Hetregelmatigafzettenvan struikenaandezonzijde
iseenbelangrijkebeheersmaatregel.Opnieuw
gravenofherstellenvandichtgegooidepoelenkan
zinvol zijnomvoortplantingsbiotopenvooreventueelnogaanwezigevolwassenpaddentescheppen.
Voordemeeste amfibieënsoçrtenisderelatie
tussenhetvoortplantingsbiotoop enhetbiotoop
buitendevoortplantingsperiode vangrootbelang,
metnamevoordevroedmeesterpad.Dit aspectdient
denodigeaandacht tekrijgenbijhet creeëren
vannieuwepoelen.
(Bronnen:Arntzen&Geräts, 1976;VanNieuwenhovenSunieretal.1975;Daan,1962;Duyghuisen e.a.,
1976.;Marquet, 1964)..

2. Huidige situ&tie
Elders zijnbesproken:
Bronpo'elen:zieBronnen enbronbeken
Vijvers

:zieBeken

Bospoelen :nietafzonderlijkbeschouwd (zie
Bossen)
1.Weilandpoelen
Beoordeeld op debetekenisvooramfibieën.De situatieisbepaaldopbasisvandriehoofdfactoren;
t.w.wijzevanaanleg,staatvanonderhouden
hydrologiej dieverderzijnonderverdeeld.
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hoofdfactor criterium
A.wijzevan a.gegravenpoelc.q.uitgeaanleg
dieptelaagte

klasse
1= +H

b.ingegraven"betonnenof
gemetselde"bak,rand
gelijkmaaiveld

2=+

c.staande"bak,put,badkuip e.d.

3=0

B.staatvan a.vrijvanafval
1=++
onderhoud , . .,./. . .
,\ _
b.metvuil(hout,puine.d.;
2=+
c.volgestort,gedempt
3=0
C.hydrologiea.permanentwaterbevattend

1=++

b.regelmatigdroogvallend

2=+

c.droog

3=0

Deze deelwaardering isindepraktijk - rekening
houdendmet demogelijkheden totherstel enontwikkeling
vanpotentiesvanhetbiotoopvooramfibieën-als
volgt samengevoegd.
1.1-Klasse1(=++)
A.a.+B.a.+ C a .
A.b.+B.a.+C a . , indienbovenrandbakopmaaiveldniveauligtofbakopanderewijzetoegankelijk isenweerkanwordenverlaten door
amfibieën enwatertoevoer isverzekerd;
idemalsbovenrandhogerdanmaaiveld staat
dochdevak dooreenuitsparing indewand
voorwatertoevoer ofanderszins tochdoor
amfibieënkanwordenbereikt enverlaten
mitsdewaterspiegel voldoendehoogis.
A.b.+B.b.+C a . indienaanvorengenoemde voorwaarden
wordtvoldaanendeafvaluit enkelestukkenhoutof steenbestaatwaardooramfibieën
debakkunnenverlaten.
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1.2 Klaase 2 (= +)
A.a.+B.a.+ C.b., dewaardevoorondermeer geelbuikvuurpadhangtvooral afvan demate van
bezonning (bijhogewatertemperatuur verloopt
metamorfose sneller danbijlagere temperaturen)
A.a.+B.b. (afhankelijk vanhoeveelheid afval)+ C a .
ofb.
A.b.+B.b. (idem)+ C a .
1.5Klasse 5(=O)
A.a.+B.c.
A.a.+ C c .
A.b.+B.c.
A.c.
1.4 i$8-tbetreft perspectieven vanhethuidige beheer
zoalsBedreigingen, gewenst beheer,herstel vanoorspronkelijke situaties b.v.watertoevoer enontwikkelingvanpotentieswordtverwezennaarde algemene
beschrijving enbehandelingvan dediverse soorten
amfibieën elders inditrapport.
2.Groeve poelen
Toegespitst opbetekenis voormetnamevroedmeesterpadden.
Ookhier isdebetekenis afgezienvanhetgeen inhet
hoofdstukFauna isgesteld afhankelijk van 3hoofdfactpren.
A.Wijzevan a.laagte gevoed doorgrond1=++
ontstaan
enregenwater of alleen
regenwater op ondoorlatende
bodem
b. laagtemet eenzelfde voeding 1=++
op doorlatende bodem
B.gebruikals a.niet
1=++
stortplaats ,
, n.n.., .
.
b. gedeeltelijk met organisch 2=+
afval enbouwafval
c.vuilstort
3=0
Chydrologie a.permanent waterhoudend
1=++
b. regelmatig droogvallend
2=+
c.vrijwelpermanent droog
3=0
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2 . 1 . K l a s s e 1 (= ++)
A « cl«

+ Xim Of

+

Lr«cL«

A.b. + B.a. + C.a.
A.a. + B.b. + C.a.
A.b. + B.b. + C.a.
2 . 2 . K l a s s e 2 (= +)
A.a. + B.a. + C.b.
A.b. + B.a. + C.b.
A.a. + B.b. + C.a.
A.b. + B.b. + C.a.
A . a . -f B . c . + C . a .
A.b. + B.c. + C.a.
2 . 5 K l a s s e 5 (= 0)
A.b. + B.c. + C e .
Voorbeelden
poelenklasseJ_„(»^++)
coörd. 190.1/310.9"en 186.0/307.8
poelenklasse 2(=+)
coörd.195.3/309.9
ingelatenbakkenklasse 1(=++)
coörd.181.15/310.5en 181.3/311.8
idemklasse 2(=+)
coörd.181.7/310.85en 180.65/311.3
groevepoelen
poelen inVilté'groeven
coörd. 183/318-319
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ONDERGRONDSE KALKSTEENGROEVEN
I.

Algemene " b e s c h r i j v i n g
1. Algemeen
Deondergrondse kalkgroeveninZuid-Limburgzijnontstaantengevolgevande systematischewinningvan
kalksteen,vooral ten"behoevevandebouw.
Zijkomenvooralsverschillende systemenvangangen,
vanuit deingangindedalhellingmeerofminderregelmatigvertakkend (boomvormig ofmetregelmatigedwarsofT-kruisingen), somsintweeof zelfsdrieniveaus
bovenelkaarmet eentotalelengtevanvaakvele
kilometers.
2. Botanische aspecten
Inhet ingangsgebiedvandegroevenkomen talrijke
mossenvoor (waaronderverschillende zeldzame,vergelijkhoofdstuk Opengroeven),alsmede algen,schimmels
enkorstmossen.Verrewegdemeestegroeven zijnaangelegdwaardeexploitabelekalksteenlaag dichtbijofaan
deoppervlaktekomt.Waardeingang inminofmeeropen
terreinligt,kunnenaandieingangopenkalksteenvegetatiesvoorkomen (onderandere dezeerzeldzame
subassociatievanplatbeemdgrasvanhetkrijthellinggrasland,hetKoelerio-Gentianetumpoetosumcompressae,
soortenaoalsde zeerzeldzameberggamander e.d.).

3. Zoölogische aspecten
Echte,obligaatgrottenbewonende dierenontbreken inde
groeven.Alsgevolgvandebijzondere klimaatomstandigheden (constante hoge luchtvochtigheid, constante
relatieflagetemperatuur,constante luchtcirculatie)
blijkt ertocheengrootaantal diersoorten inonsland
speciaal indeZuid-Limburgse groevenvoortekomen,
waaronder zeerzeldzame zoalsde spinMetamenardien
demugSpeleolepta spec.
Daarnaastworden zijvaakgebruikt alsoverwinteringsgelegenheidvoorverschillende diergroepen.Ditzijn
ondermeerinsecten zoalsmuggensoorten,vliegensoorten
envlindersoorten. Inhetbijzondergeldt ditvoor
vleermuizen,waarvanernietminderdan13soorten
voorkomen.Opdezevleermuizenwordt eldersapartingegaan (hoofdstuk Fauna), terwijl debijzonderebete-

VIII.242
kenisvandeZuid-Limburgse groevecomplexenvoordeze
diergroephiernaineenaparteparagraaf zalworden
besproken.
Verderhebben dassen,vossen,steenmarters enkonijnen
vaakhunholenindeganggedeelten dichtbijdeingangen.
Eikelmuizenoverwinterenvaak inslaapnestenbijde
ingang,bosmuizenkomenerook regelmatigvoor.In
sommigeingangenhuizenregelmatig torenvalkenen
uilen.
Eenlaatstevermeldingverdienen dedierendiein
ondergrondswaterleven.Alsgevolgvandeaanlegvan
drinkwaterleidingen wordenallerwegeputtenenpompen
gedempt enafgebroken,waardoordezedierenonbereikbaarwordenofverdwijnen.Bijdruppen,waterplassenen
-puttenindegroevenkunnen zijdanechternogworden
aangetroffen,onderandereverschillende soortennematodenenschaaldieren (bijvoorbeeldgrottengarnalen
vanhetgeslachtNyphargus).
4.Betekenis
DeZuid-Limburgsekalksteengroeven zijnbiologischvan
bijzondergrotebetekenis,vooral inzoölogischopzicht.
Daarnaast zijnzijgeologisch,geomorfologisch,palaeelogisch encultuurhistorischvangrotebetekenis.
5.Bedreigingen
Debedreigingenhebbenmetnamebetrekkingop aantasting
vandebijzondereklimatologische omstandighedenen
vanderust doorallerhandemenselijke activiteiten
zoalschampignonkweek,opslagvanallerhandemateriaal,
opvangvoorrioolwater,passieve recreatie e.d.Daar
eenenanderzichvooral toespitst opdebetekenisvoor
devleermuizen,wordtverderverwezennaardelaatste
paragraafvandithoofdstuk.
6.Beheer
Hetbeheerheeftuitsluitendbetrekkingophetweren
vannegatieve externe invloeden.Belemmeringvande
luchtcirculatie doorafsluiting (tenbehoevevande
champignonteelt,recreatieve voorzieningen,opslag)
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dientvoorkomen danwelopgeheven teworden;wijziging
vandetemperatuursomstandighedenenluchtkwaliteit
idem (idem;fermentatievanpaardemest tenbehoevevan
dechampignonkwekerij,opslag danwel dumpenvanorganischmateriaal zoalsbijvoorbeeld landbouwproducten
respectievelijk rioolwater); evenzo rustverstoring
(recreatie e.d.).
Ookhierwordtverdervolstaanmet dehiervoorvermelde
verwijzing.

7.Potenties
Deperspectieven opherstelvanklimatologischaangetastegroeven,endaarmeevandebijzondere biologische
betekenis daarvan,lijkengroot.Doorgaans zalhet
daarbijgaanom stopzettenvandemenselijkebeïnvloeding,opruimenvanmaterialen,afval enafscheidingen,
enafsluitenvoormenselijke toegangzonderdatdit
ookgeldtvoormetname devleermuizen (plaatsing solide
hekwerk bijvoorbeeld).
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II. Overzicht van biologisch belangrijke groeven

Naconsultatie van deCommissie voorOnderzoek enBescherming vanVleermuizen iseen lijstvanondergrondse kalksteengroeven in Zuid-Limburg
samengesteld,waarin pergroeve isaangegevenwelke betekenis deze
hebbenvooroverwinterende vleermuizen. Inhethiernavolgendewordt deze
weergegeven als supplement op deparagraaf Vleermuizen inhoofdstuk Fauna.
Pergroeve zijndebedreigingen aangegeven enworden suggesties gedaan
voor hetbeheer.Daarnaast zijneenaantal groeven genoemd dieom andere
danbiologische redenenvanbijzondere betekenis zijn.Per groeve ismet
eenPaangegeven ofvandedesbetreffende groeve eenplattegrond bestaat,
met eenRof die groeve ineennatuurreservaat isgelegen.De nummering
isvolgens VanWijngaarden, 1970:Deondergrondse kalksteengroeven van
Zuid-Limburg (Wetenschappelijke Med.KNNV nr. 71,2edrukmet aanvullingen
1970).

A.Belangrijke vleermuisgroeven
1.

St.Pietersberg, noordelijk stelsel.P.,R. (toek.).Blijft geheel
behouden.Betekenis voor vleermuizen sterk afgenomen. Beheersrichtlijnenvoorgesteld inbrief aanNb-consulentbij het Staatsbosbeheer
inLimburg (mei 1977).

8.

St.Pietersberg, stelsel Zonnenberg. P., R. (toek.). Centrale deel
blijft behouden, nog steeds vanbetekenis voor vleermuizen.Beheersrichtlijnen voorgesteld alsboven.

13. St.Pietersberg, stelsel Stavante.P., R. (toek.). Slechts resten
blijven behouden.Momenteel nog bijzonder belangrijk. Beheersrichtlijnen als 1.
26. Groeve de Schark.P. Dreigt teworden aangesneden door deE.N.C.I.
Er zijnoverigens toezeggingen deze groeve of resterende delen daarvan
t.z.t.over tedragen aaneennatuurbeschermingsorganisatie. Aantal
vleermuizen recentelijk sterk toegenomen. Hierdoor ishet éénvande
6 groevenmetmeer dan 70overwinterende vleermuizen geworden.Door de
geringe oppervlakte ishet een gemakkelijk tebeheren vleermuisreservaat.
Deopslagruimte voor landbouwproducten dient beslist niet teworden
uitgebreid.
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30. Cannerberggroeve P.,R.Sinds in1961dechampignonkweker isverdwenen ishet aantalvleermuizenvan6tot75gestegen..Hetwordt in
overweging gegevende luchtcirculatie voorzichtig te intensiveren door
demuren tussenhet zuidelijke gedeelte endevroegere champignonkwekerij
gedeeltelijk teverwijderen.Deoostelijke uitgangenkunnengesloten
blijven.Hetaantal rondleidingen zal sterkbeperkt dienen teworden.
Er dienteenvaste,beperkte route teworden aangehouden.Degroenvoerkuilaande ingang,dieeenvoor devleermuizenklaarblijkelijk negatieve
stankoverlast ineendeelvandegroeveveroorzaakt,moet verplaatst
worden.
35. Koeleboschgroeve P.Navertrekchampignonkwekerin1954ishetaantal
vleermuizen totruim 100 toegenomen.Het aantal issinds 1970vrij
constant.Beheer:veiligstellen,afsluitingopnieuwaanbrengenen
aardpijp achterin leegmakenenmeteenrooster afsluiten.
43. RoothergroeveP./126Schoorberggroeve.P.Tweederdevandegroeve is
doordeNekamijafgegraven,deontstane gaten zijn in1971met dekgrond
gedicht.Devleermuizenkwamenhierna terugenbereikten eenaantal
vanplm. 60.Degroeve ismeestaluitstekend beveiligd doordathet
regenwatervandeholleweg 'tRooth-Bemelende ingang binnenloopt eneen
meestalmeer dankniediep "waterslot"vormt.Omdathetwaterslotaf
en toedroog staatenom tevoorkomen daterkadaverswordengedumpt,
isafsluitingvande ingangmeteenheknoodzakelijk.Ookde toegangen
vandeSchoorberggroeve,dieviaeenkruipgatmet deRoothergroeve in
verbinding staat,dienen teworden afgeslotenmet traliehekken.
44. Nieuwe groeve St.Joseph.P. )
45. Heerderberggroeve.

)

105. Scharnderberggroeve.

)

106.Groeve achterhetklooster St.Joseph. )
Ditgroevencomplex ligtachtereenkloosterannexjongenstehuis.
Doorde liggingopprivé terreinishetaantal storingenvooralsnog
miniemenoverwintert ereenaantalvleermuizen.Zolang dehuidige
situatienietverandert zijnergeen specialebeheersmaatregelennodig.
46. 47,48Keerderberggroeve.P.,R.
Door dedagbouwontginningen zijndrèeafzonderlijke groevenontstaan
(Keerderberggroeve resp.zuid,middenennoord).De eerste ende laatste
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zijnbeperktvanomvang enhebbenvoorvleermuizenvrijwel geenbetekenis.
Specialebeheersmaatregelen zijndanooknietnodig.Hetmiddelste stelsel
isuitgestrekt enwaseen zeerbelangrijke vleermuisgroeve.Dooraktiviteitenvanvuurtjesstokendejeugd ishetaantalvleermuizen sterkgedaald.
Deenige toegang dientafdoende tewordenafgeslotenmeteendeugdelijk
traliehek,zodatde luchtcirculatie en toegangvoor devleermuizengewaarborgdblijft.
DeKeerderberg-noord (48)heeftoverigens eennogal dunplafondwaarin
inmiddels diversegaten zijngevallen.Deze situatiekangevaar opleveren
voorhetpubliek.
49.

Wijngaardsberggroeve en50Riesenberggroeve.P., R.
Ookdezegroevenvormdenvroeger één geheel.Doordagbouwontginning iB
het ingangsgebied verdwenenwaardoor tweeapartegroeven zijnontstaan
eneen steilekrijtwand.Tot 1962washier eenchampignonkwekerij gevestigd
enwashetaantaloverwinterende vleermuizennihil.Daarna trad eenherstel
in,hetaantal isechternooitbovende20gekomen.Mogelijkvindtditzijn
oorzaak ineenonvoldoende luchtcirculatie.Zeergeleidelijk zoumoeten
wordengetrachthierinverbetering tebrengendoorhetvervangenvaneen
deur dooreen traliehek.Deontwikkeling dient dannauwkeurig teworden
gevolgd.HetkruipgatachterhetSBB-huisjemoetgedichtworden.Inverbandmet dezeer"bouwvallige"toestandvangrotegedeeltenvandeze
groevendientheterbovengelegen terreinvoorhetpubliek afgesloten te
blijven.

53en54.GroevendeDolekamers.P.,R.
Indezegroevenoverwinteren slechtsbetrekkelijkweinigvleermuizen.
Zij liggen ineenvolkomenafgeslotengebied enervindengeen storingen
plaats.Hethuidigebeheer continueren,de struikenvlakvoorde ingangen
echterverwijderen.
55.

Sibbergroeve.P.
Nahetverdwijnenvanhetovergrote deelvandegangenstelsels indeSt.
Pietersberg zaldezegroevehetgrootste ondergrondse labyrinth vormen
inZuid-Limburg:120ha,naar schattingmeer dan125kmganglengte.Het
was totvoorenkelejarenéénvandebelangrijkste vleermuisgroeven.Hetis
tevensondanks alle gemaakte afsprakenen toezeggingenvande zijdevande
lokaleoverhedeneen treffend voorbeeld vanwanbeheer.De luchtcirculatie
isgrotendeels tenietgedaandoorhet afsluitenvan toegangenenplaatsen
van scheidingsmuren.Eengroot deelvandegroeve isgebruikt alsvuilnisbeltenopslagvanrioolwater.Verder isereenkapelannexfeestzaalingerichtcompleetmetopenbaar toilet,waarvan deafvoer zondermeer ineen
gangsysteemwordtgeleid.
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Tochwordthetmogelijk geacht degroeve zijnvroegere betekenisvoorde
vleermuizen tehergeven.Alsminimalemaatregel is tedenkenaanhetbeheren
vanhetnoordelijk stelselalsafzonderlijke eenheid.Hiertoe zou indezgn.
bottle-neck eenmuurmoetenwordengeplaatst endeboerderij-ingangworden
heropend envaneenafdoende traliehekmoetenwordenherzien.Beter zou zijn
degehele groeve alsreservaat tebeheren.Hierovermoet dannader advies
wordengegeven.
57. Vallenberggroeve.R.
Deze zeeroude groevewasvroeger voorvleermuizen,vooralkleinehoefijzerneuzen,van zeergrotebetekenis.Bovendienhuisthierineen steenmarter.
Omdat de ingangendreigen dicht terakendoorafschuivendebovengrond (één
was in1977aldicht)dientmenerop te lettendatdezeopenblijven.
Periodiek dient deze grond tewordenverwijderd.Om derust indegroeve
tegaranderenmoetenbeide ingangenwordenvoorzienvaneen traliehek.
63. Fluwelengroeve.
Hetaantaloverwinterende vleermuizen schommelt de laatste 15jaar tussen
de 20en30.Dit isgeenoverweldigend aantal,maar de stabiliteitwijster
wel op dathet indezebijuitstek toeristische groevegevoerdebeheer de
huidige chiropterologische betekenisniet schaadtengecontinueerd kan
worden.Verbetering van de situatie voordevleermuizen lijktniet teverwachten.Mochthethuidigegebruikvervallen,dan zounaderbeiiendienen
tewordenwelkbeheer gewenstis.
68. Valkenburgergroeve (=Gemeentegrot).P.
Dit immensegangenstelsel istendele inrecreatief gebruik (rondleidingen,
feestzaal).Door deuitgestrektheid zijnbepaalde gedeeltenvandegroeve
desondanksnogbelangrijk voorvleermuizen. Inhethuidigebeheerkangeen
veranderingwordenverwacht,de indrukbestaatechter datdecirculatie is
geminimaliseerd doorrigoureuze afsluitingmet stalendeuren.Te overwegen
isdeze inbepaaldenader tebepalengevallen tevervangen door traliehekken.
75. Roebroekgroeve.P.
Dezemiddelgrote groevewordtvoor devleermuizende laatstejaren steeds
belangrijker.Hij isdooreen traliehek afdoende afgesloten.
Aangenomenwordt,dathetgebruik alsopslagplaatsvanmaterialent.b.v.
deSteenkolenmijn een tijdelijkkarakter zalhebben.
80. Viltergroeve.R.
Momenteel isdezegroevegeheelalschampignonkwekerij ingebruik.Gezien
de structuur ishetpotentieel eengeschikte vleermuisgroeve.Na eventuele
beëindiging vandechampignonteelt zoudegroevealsreservaat dienente

VIII.248

wordenbeheerd volgens de richtlijnenvermeld indebrief aande rentmeester
van de Stichting hetLimburgs Landschap nr.R.41706 dd.10december 1971.
82. Kloostergroeve.P., R.
Indezebetrekkelijkkleine groeveoverwinterden vroegernietminder dan
60vleermuizen.Dit aantal isde laatste jaren sterk teruggelopen doorde
sterk toegenomenverontrusting.Deze toestand zoumenkunnen verbeteren
doorhetopvolgenvan debeheersadviezen gegeven indebrief aande rentmeester van de Stichting het Limburgs Landschap nr.R.41707van 10 december
1971.De zichmomenteel inde ingangbevindendemuur heeft een ongunstig
effect op de luchtcirculatie en zouvervangenmoetenworden dooreen
traliehek.Hetkruipgat linksbovende ingang dient afgesloten teworden.
83. Barakkengroeve.F., R.
DeBarakkengroeve ismomenteelwat betreft het aantal overwinterende
vleermuizen debelangrijkste groeve inNederland. Helaasheeft deverantwoordelijke gemeente enkelewekenvoor deeigendomsoverdracht aande
Stichting hetLimburgs Landschap erin toegestemd dateen champignonkwekerij
indegroevewerd gevestigd.Om de schadelijke gevolgenhiervanvoorde
vleermuizen zoveelmogelijk tebeperkenwerdenbeheersrichtlijnen aan
de Stichting gegeven indebrievenR.41708van 10december 1971enR.49600
dd.3juni 1975.Dankzij deuitgevoerde beheersmaatregelen ishet aantal
vleermuizen niet gedaald.De afgelopenwinter isechter geconstateerd dat
ondanks het advies inde laatstgenoemde brief eengedeelte vanhet onderste
stelsel toch "sluipend" ingebruik genomenwordt door dekweker.Hieraan
dient eeneinde teworden gemaakt inverbandmet denegatieve invloed
hiervanophet groeveklimaat.Deplannenvandekweker ompaardemest inde
groeve tefermenteren zullendoor deontwijkende ammoniak endegrote
warmteontwikkeling funest zijnvoorhet groeveklimaat.Dit dient inieder
gevalvoorkomen teworden.Beterware hethet lopende contractmet dekweker
niet teverlengenenvoor eenafdoend toezichtop ditunieke reservaat te
zorgen.Hethoudenvan rondleidingen dient beëindigd teworden.Deopslagplaatsvan aardappelen indeJulianalaanmoet verwijderd worden.Verder
dient aanhet gebruikvan degroevevoorbeeldhouwers eeneinde gemaakt
teworden.Eengrotebedreiging voor degroevevormt deerboven gelegen
grimdafgraving.Hierdoorwas indecember 1976 de luchtkoker vanhetonderste stelsel alaanzienlijk ingekortwaardoor hetklimaat nadeligwordt
beïnvloed.De grindgroeve zouniet verder innoordelijke richting uitgebreid
moetenworden.Dekokersvanhetmiddelste enbovenste stelselmoetenvan
roosterswordenvoorzienom stortenvanvuilnis tevoorkomen.
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84. Koepelgroeve.P.,R.,

87.Geulhemergroeve.P., R.

DeKoepelgroeve isop zichzelfvooroverwinterende vleermuizenvanweinig
belang.Hij staatechter dooreen sterkstijgende gangmet deGeulhemergroeve
inverbindingwaardoorhij,voordat dezegangmeteen stalendeurgeheel
werd afgesloten,eengrote invloeduitoefendeophetklimaat indeGeulhemergroeve.Met deze laatste samenvormthij één beheerseenheid.
DeGeulhemergroevewas totvoorkort,watvleermuizenbetreft,devierde
groeve inZuid-Limburg.Zelfsnadat degroeve tussen1957en1961door
champignonkwekers isgebruiktoverwinterden ernog ruim 100exemplaren.
Eind 1962zijnvande 5ingangener4gedichtenwerd de verbindingsgang
met deKoepelgroevemeteen stalendeurafgesloten.Het feitdatdegroeve
tergelegenheid vande 2e InternationaleVleermuiscongres in1970officieel
doordegemeente Valkenburg alsreservaatwerd overgedragenaanhet
MinisterievanC.R.M,konnietverhinderendathetaantalvleermuizen langzaammaar zeker zaktetotminder dan20.Hiertoeheeftookhet feitbijgedragendat sinds1973regelmatig kerstfeesten inde"nieuw-ontdekte"kapel
wordengevierd.Om deduizendenbezoekersnietop de tocht te laten staan
wordendeaansluitende gangenmetplastic-foliegedicht.Op zichzelf
zullendeze incidentele gebeurtenissen geennadelige gevolgenvoorde
vleermuizenhebben,wel echterhet feit,datdezeplastic gordijnennog
tijden langblijvenhangenwaardoor de tochalminieme circulatie totnul
wordtgereduceerd.Wil dezegroeve zijnoudebetekenis herkrijgen dan
dientmet spoedeenplan totherstelvande luchtcirculatiewordenopgesteld.
Hierbijkanwordengedacht aanhet splitsenvandegroeve.Deoude ingang
van sectorV zouweergeopend kunnenwordenendehuidige ingang pluskapel
zoudoormurenvanderestvandegroevekunnenwordenafgescheiden.
Uitbreiding vanrecreatie-activiteiten (vrijwilligebrandweer)dient
geweerd teworden.
88. DeMusschenput P.,R.
Dezekleine groeveherbergde vroeger regelmatig een twintigtal vleermuizen.
Doorafschuivende grond raaktde ingang regelmatig geblokkeerd.Ditzou
opeenofanderewijzevoorkomen dienen teworden.Eenbeheersadvieswerd
ineenbrief aanderentmeestervandeStichtinghetLimburgsLandschap van
10december 1971,nr.R 41709verstrekt.
91. Keeraarsgroeve. P.
Oorspronkelijkwasditeengroteenbelangrijkevleermuisgroeve.Aande
zuidzijde isereengrootgedeelte afgegraven (fa.Curfs). In1960werden
dezoontstane openingenmet dekgrond dichtgestort. Sindsdien overwinteren
erruim twintigvleermuizen.Degroeve isde laatste jarennogal bouwvallig
geworden.De ingang dientmet eenhek tewordenafgesloten.
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92. Ravengroeve.R.
Dezemiddelgrote groevewas vroeger voorvleermuizen belangrijk.
Tegenwoordigworden er 10à20exemplaren aangetroffen.Erwordt frekwent
doorkinderen ingespeeld.De ingang dientmet eenhek teworden afgesloten.
96. Apostelgroeve P.
Debetrekkelijk kleine groeve herbergde tot 1960 een 50-tal vleermuizen.
Hierna ishij eenaantaljaren door champignonkwekers ingebruikt geweest
waardoor het aantal tot0 isafgenomen; sindsdientneemt het aantal langzaam
toe.Gezienhet feit dat deze groeve potentieel zeerbelangrijk is isverbetering vandeafsluiting gewenst.
97. Fallenberggroeve. P. en 28Boschberggroeve P., R.
Het zuidelijk deelvan ditcomplex isbijhetMinisterie vanDefensie in
gebruik,hetnoordelijkgedeelte isdichtgemetseld. Hetgeheel heeftdaardoor zijnbetekenis alsvleermuisverblijfplaatsverloren.
100.GroevedeKeel. P.
De groeve,waarvan de ingang opBelgisch gebied isgelegen,wordt door
mergelwinningnog steedsvergroot.Eengrootgedeelte isbij champignonkwekers
ingebruik;mochten dezebedrijvenwordenbeëindigd dan ishet een potentieel
geschikt, gemakkelijk tebeherenvleermuisrefugium.
112.Groeve deHel. P., R.
Dezemiddelgrote groeve ligt ineenafgeslotengedeeltevanhet CRMreservaat Savelsbos.Hetwas vroeger eenbelangrijke vleermuisgroeve.
De laatste jarenwordenernog steedseen 20-talexemplaren geteld.Omdat
degroevebijzonder bouwvallig isgeworden ishetnietmogelijkbepaalde
beheersmaatregelen uit tevoeren inverbandmet decirculatie.Degrote
hoeveelheden takkenbossen inde ingangen zoudenvervangenkunnenworden
door traliehekken.
142.Lemmekenskoe1 P.
Middelgrote groevewaarinblijkensdeopschriften rond 1810 dooreeninstorting enigehonderden schapen zijnomgekomen.Na 1890 isdegroeveweer
viaeenaardpijp afen toe toegankelijk geweest. Sinds 1963 isde aardpijp
met afval dichtgestort.Voor die tijdwas degroeve bijzonderwarm zonder
veel luchtcirculatie.De langoorvleermuis (Myotis bechsteinii)werd toen
regelmatig aangetroffen. Inhetkader van eengerichtbeheer zouhetbovenliggende terreinaangekocht endeaardpijpweer geopend kunnenworden.
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143. Flesschenberggroeve P.
Dekleine groeveherbergt een 30-taloverwinterende vleermuizen,ondanks
het feitdatdegroeve regelmatig voor excursies en fotograferenwordt
gebruikt.Degroeve isparticulier eigendom (momenteel tekoop).
159. R. en169.Ravensboschgroeven P.,R.
Beidekleine groeven zijnvanbetekenisomdaterrelatief veeloverwinterende vleermuizenhangen.Hethuidigebeheerkanworden gecontinueerd.
163. Schenkgroeve P. (ged.)R.
Deze grote groevewasvro«gerbijzonder belangrijkvoorvleermuizen.
Door denabijgelegen dagbouwgroeve heeftvooralhetachtergedeelte bijzonder
te lijdengehad doorexplosies.Nuhet dagbouwfrontwatverdervande
groeve isverwijderd bleek eenverkenning vanditachterdeelmogelijk.
Hierbijwerdenopvallend veel ingekorvenvleermuizen (Myotisemarginatus)
aangetroffen,het totaal aantalvleermuizen isweer tot70gestegen.
Voor toekomstig onderzoek iseenkartering noodzakelijk.Hethuidige
beheerkanwordenvoortgezet,maar debestaande afsluiting dientzorgvuldig instand gehouden teworden.
164. Slangenberggroeve P.,R.
Demiddelgrote groevewas tot1957alsgrottenaquarium ingebruik,daarnatatomstreeks 1967-alschampignonkwekerij.Na 1967namhet aantalvleermuizen toe totomstreeks 20exemplaren en zaktedaarna door toenemend
vandalisme tot+ 10.Bijbriefnr.R. 41710 dd.10 december 1971aande
rentmeester vandeStichtinghetLimburgs Landschapwerd eenbeheersadvies
verstrekt.
31, 32,33,34 Complex Strooberggroeve,Winkelberggroeve,Cluysberggroeve P.,R.
Somsbroedplaatsvan torenvalkenbosuil.Eroverwinteren slechtsenkele
vleermuizen.Beheer:conserveren.

B.Praehistorischbelangrijke groeven
115. a.Vuursteenmijntjes SchoneGrub P.,R.
115. b.Abri SchoneGrub P.,R.
115. c.Henkeput P., R.
Dewetenschappelijke betekeniswordt alsbekend verondersteld.

C.Historischbelangrijke groeven
85.

GrotwoningenGeulhem

39. a.Bemelerboschgroeve P.
Ook inandere groeven zijnvaakhistorischbelangwekkende elementenaanwezig,
zoalshetRomeinsgedeelte indeValkenburggroeve 68;hetoudstbekende
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jaartal uithetGeuldal isdeMusschenput 88uithetmiddenvan de17e eeuw;
deopschriften, tekeningen enkapellenuit deFranse tijd inde Sibbergroeve
55endeGeulhemergroeve 87endeLemmekens uit ca.1810uit de Lemmekenskoel
142,etc.

D. Andere,meestalkleine groeven
Inofbij denatuurgebieden en-reservatenbevindt zicheengroot aantal,meestal
kleinekalksteengroeven. Demeeste beperken zich toteenenkelproeftunneltje.
Toch zijn zevoor denatuurwetenschappelijke betekenis vanZuid-Limburg vanbelang:
-velevormeneengoedeontsluiting yanhet Maastrichtien
- invele schuilen steenmarters, dassen,vossen enbunzings.Somsbroedener
vogels in,b.v.bosuilen.Eikelmuizenen soms zelfsBoomkikkers kunnener
overwinteren, samenmetvele insectensoorten.
Het isderhalve inaditkader zinvol dezekleine groevenals zodanig instand
tehouden.Demeeste liggenbijzonder verscholen eneisengeen speciaal beheer.
Alleen indien zij langseenpad liggenenomlegging daarvannietmogelijkis,
zaleeneenvoudige afsluiting eneenwaarschuwingsbord "instortingsgevaar"op
zijnplaats zijn.
Bijwijze vanuitzondering zou eenwerkelijk gevaarlijke groevekunnenworden
gedicht, zoalsbijv. 111;deHotsboomgroeve,en124e:Groeveonder deKeutenberg.

Het gaat om devolgende 44groeven:
27

Groeve deTombe

34

Nevencluysberggroeve P., R.

35a.Nevenkoeleboschgroeve P.
36

Gasthuisdelgroeve 4P.

37

Gasthuisdelgroeve 3P.

38

Gasthuisdelgroeve 2P.

39b Bemelerboschgroeve 2
40

Mettenberggroeve

40 a Mettenberggroeve
41

1P.
2P.

Mettenberggroeve

42a.Mettenberggroeve

4P.
5P.

52

Varkensgatgroeve

P., R.

59

Scheuldergroeve

1P.

61

Scheuldergroeve

2P., R.

81

Wolfsdriesgroeve

P., R.

84a Groevenaast deKoepelgroeve P., R.
89b Kleine Bonsdalgroeve
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92a Groeve oostelijkvandeRavengroeve
92b Groeveonder deRavengroeve
108

Mosterdberggroeve -zuid P.

108a Mosterdberggroeve -noord P.
109

Kleinberggroeve

-noord

110

Kleinberggroeve

-zuid

114

Savelsberggroeve P., R.

115

Lebensboschgroeve P., R.

116

Steinberggroeve P., R.

117

Gasthuisdelgroeve I.P.

118

GroevehetCanadasbergske P.,R.

119

Heiberggroeve P.

120

Oewandgroeve 1P.,R.

121

Oewandgroeve 2P.,R.

122

GroevePruusKarelP., R.

124

St.Jansboschgroeve P.,R.

127a Bunderberggroeve P.
129

GroeveHeide

130a,benc.Paradijsbergskes
140

GroeveNullelökske

151

GroeveHoubensbergske 1 (recentelijkmetvuil dichtgestort)

154

Nieuwegroeve

158b St.Josephgroeve P.
158

Schaesberggroeve

160

GroevehetHoubensbergske 2

161

GroeveGrootWeisden P.

165

GroeveAan deHeide P.
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OPENGROEVEN
Algemene beschrijving
Algemeen
Opengroevenzijnplaatsenwaarindagbouwmergel,grind,leem
ofzandgewonnenwordtofis.Deouderegroevenzijnoverwegend
vrijkleinengesitueerd opdeplateauhellingen.Serecentere
groevenzijnalsgevolgvanondermeer technologische eneconomischeontwikkelingen groterenmindervaak indeplateauhellingenuitgegraven.
Floraenvegetatie
Dewandenvandeopengroevenkunnenmeerofmindersteilzijn.
Debegroeiingvarieertdaarmeevanzeerspaarzaam (vooralcryptogamen)totminofmeergesloten (vooralphanerogamen).In
hetlaatstegeval gaathetomschrale hellinggraslandvegetaties
aldannietopkalk (ziehoofdstukGraslanden)metplaatselijk
aanzettotstruweelvorming (ziehethoofdstukGraslandenen
hethoofdstukBosranden).Steilere loss- enkalkhellingen (n.b.
invloed erosie),vooral indienenigszinsvochtig,kunnenbijzonderbelangwekkendemossoortenen-vegetatiesherbergen (eenjarig
cleistocarpesoorten,Aloina,levermossen, e t c ) .
Onderlangs steilewandenvanopengroeventredenveelalminof
meerruderaleruigtkruidenvegetaties op.Dezewisselenafmet
mosbegroeiingen enopenstenigebodemengaanplaatselijk over
instruweel.Devegetatie opdebodemvanopengroevenloopt
zeeruiteen,insamenhangmetdegesteldheid vandiebodem,
hetalofnietinexploitatie zijnvandegroeve,alsdegroeve
verlatenishet tijdsverloop enhetbeheer sindsdeverlating,
e.d.Vaakisdezeminofmeerruderaal;alshetomondiepe
verlatengrindgroevengaat,isdebegroeiingveelal opgenomen
inhetagrarischgebruikvandeomgeving.

Fauna
Voordelagere faunavanbegroeide groevewandenwordtverwezen
naardehoofdstukkenGraslandenenBosranden (struwelen).De
kalegroevewanden,vooraldebezonde,kunneneenzeerrijke
entomofaunaherbergenmetonderandereveelaculeatenenloopkevers.Zulkewandenvormenookeengeschiktbiotoopvoorvele
vertegenwoordigers vanandere groepenvanongewervelde dieren
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(opzonnigehellingen"bijvoorbeeldooklandslakkenvanonder
meerhetgeslachtHelicella).
Rotsigewandenmetholtenenspleten,somsookaangesneden
geologische orgelpijpen,biedensomsonderkomenaankerkuil,
bosuil,steenuil,torenvalk enaandesteenmarter.Ineen
aantalmergelgroevenzijnonderaardse gangenaangesnedendie
viadezeopeningen toeganggavenaanvleermuizen.Dergelijke
structurenenlangsdehellingafhangendeboomwortelsbieden
nestgelegenheidaanvelevogelsoorten (mezen,roodstaarten,
grauwevliegenvanger,winterkoning e.d.). Inflauwhellende,
weinigstenigeenveelalbegroeidewandenwordenveelvuldig
dassenpijpenaangetroffen.
Debodemisinveel groevenenigszinsgeaccidenteerd.Regenwaterconcentreert zichdaardooropdelaagsteplaatsenen
stagneert daarveelalminofmeer.Voorenkeleamfibieënsoorten
zijndezegroevepoelenvanaanzienlijkebetekenis,zoalsgeelbuikvuurpad enalpenwatersalamander.Zeerinhetbijzonder geldt
dit,waardergelijkepoelenvoorkomenincombinatiemetstenige
hellingen (mergelgroeven),voordevroedmeesterpad.Debelangrijkste (individuenrijkste)vindplaatsen (voortplantingsplaatsen)vandeze soortinonslandwordenaangetroffenindeopen
mergelgroeven.bijVilt (gem.BergenTerblijt).

Bedreigingen
Debedreigingen zijnvelerlei.Debelangrijkste zijnhetstortenvanvuil enhetopvullenenegaliserenmetmateriaal van
willekeurigeherkomst.Ookhetgebruikalsmilitair oefenterrein
doetafbreukaandewaardevoorhetnatuurbehoud (Schiepersberg,
gem.Cadier enKeer).
Beheer
Hetexternebeheerzalduidelijk zijn:tegengaanvanbedreigingenzoalshiervoorgenoemd,enopheffenvanreeds totmanifestatiegekomenbedreigingen (opruimenvuilstortenbijvoorbeeld).
Het internebeheerbiedthetmeestperspectief ophet bereiken
vanhogenatuurwaarden indesfeervanmeer enminderopen
laagblijvende vegetaties (openbodem,cryptogamenbegroeiingen,
schralegraslandvegetaties;corresponderende evertebratenfauna).
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Ditkannagestreefd wordendoor
- periodiek,volgens eenroulerend systeem,plaatselijk ontbloten (afsteken,afgraven)vandegroevewanden("bijvoorbeeld
eensindetien jaar); zowordtdemogelijkheid gecreëerdom
ineengroeve deverschillende successiestadiavanopenbodem
(rots)totschraalhellinggrasland naastelkaar tehandhaven
oftotontwikkelingtebrengen;
-begrazingvandeminder steiledelenmetlichte veesoorten
(schapen,eventueelmetgeitenerbij), aldannietinoombinatiemeteenvandeanderebeheersmogelijkheden;
-branden,als "nextbest",periodiek indetweedehelftvan
dewinter;
-nietsdoen,waaronderinvloedvanerosie (steilewanden)de
vegetatiesuccessie zeertraagverlooptofvan tijd tottijd
envanplaats totplaats inwisselendemate teruggezetwordt.
Ditbeheerkanwordenaangevuldmetbijzonderemaatregelen ten
behoevevandevoortplantingsmogelijkhedenvooramfibieënin
groevepoelen.Uitdrogingvandiepoelenkanwordenvoorkomenof
vertraagd doorverlichtingvandebodemmetleem;opdezelfde
wijzekunnennieuwe groevepoelenwordenaangelegd (zieverder
betreffendeparagraafinhethoofdstuk Fauna).
Aanleg
Gegevenhunaanwezigheidkanaanopengroeveninhet algemeen
eenmeerofminderduidelijkenatuurwaardewordentoegekend.
Ditkanuiteraard echtergeenoverwegingvormenbijdebesluitvormingbetreffendehetaldanniet aanleggenvaneennieuwe
groeve,tenzijditexplicietuitgaatvaneennatuurtechnische
motivatie endaaropgebaseerde randvoorwaarden.

Huidige situatie
Ompraktischeredenenzijndezelandschapselementen tijdensde
veldwerkzaamhedenonvolledigbijdeinventarisatie betrokken.
Eenklassificatievandehuidigebetekenis enbeheerssituatie
wordthierderhalvenagelaten.
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OUDE WIRES
1.

Algemeen
Oudemurenbestaanoorspronkelijkuitbak- (en/)ofnatuursteen,
gevoegdmet zachte specie (kalkmortel).Bijrestauratiekanhet
oudevoegselvervangen zijndoormoderner,hardermateriaal
(portlandcement).Onderoudemurenwordenhiernaverstaandie
aldannietgerestaureerde muren,waarindestenengevoegd
zijnmet (schelp)kalkmortel.
Murenzijntebeschouwenalsdeanthropogenependantvanrotswanden,eentypemilieudatvannature inNederlandnietof
vrijwelnietvoorkomt;waartegenwoordiginZuid-Limburgvan
eendergelijkmilieusprake is,isdoorgaans demens tochwel
inhet spelgeweest.Hetmateriaalwaardemeestemurenuit
opgebouwd zijn,isminofmeerkalkrijk (baksteen,beton,
diversekalksteensoorten, tufsteen e.d.); slechts zeldenis
(wordt)gebruikgemaaktvanzuregesteenten (zandsteen,graniet),
vaak dannogalleeninbepaalde delenvanhetmuurwerk.ZuidLimburgisindezeuitzonderlijk,datdaarinvele ouderebouwwerkenalsbouwmateriaal lokaal gewonnenmergelsteenisgebruikt.
Murenvertonenalshabitat eengrotevariatie inmilieuomstandigheden.Wathetmicroklimaatbetreftheeft ditvooral betrekking
opdefactorentemperatuurenvochtigheid.Deverticale vlakken
vertonen,afhankelijkvandewindrichtingwaarop zijliggen,
eenzeerextreemwisselend toteensterkgedempt,stabielmicroklimaat (zuid-respectievelijk noordmuren);horizontalemuurdelenvertonenookweereigenmicroklimatologischeeigenschappen.
Dezeverschillenkunnendoordeaanwezigheid vaneenbegroeiing
op,langsen/ofindebuurtvandemuurgemodificeerdworden.
Zijbepalen,samenmet endeelsviadechemische enfysische
eigenschappenvanhetbouwmateriaal,inbelangrijkematede
geschiktheidvandemuuralsbiotoopvoorverschillendeplanteendiersoorten.

Wat oudemurenonderscheidtvan "nieuwe"murenisbovenal dat
hetvoegselrelatief snelverweerd,waardoor allerlei enmeer
enminderdiepegroeven,spletenenscheurenontstaan.Hiermee
wordenvestigingsmogelijkheden geschapenvoordiverse,minof
meerkarakteristiek "epimurale"organismen.Debetekenisvande
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factor tijd spreekthierbijvoorzichzelf.
Inhetverledenzijnoudemurenwelvaneenpleisterlaagvoorzien.Alsdezenietmeergeheelintact is,kandemuur"functioneel"wordenopgevatalsoudemuur,andersniet.
Indepraktijkgaathetomdikkemuren,vanforten,kastelen,
kasteelboerderijen e.d., ookbijvoorbeeld oudeputtenen
overkluisdebronnen,dieesigeaantastingvanhetvoegwerkkunnenverdragenzonderdirectgevaartelopenomintestorten.
2. Plantengroei
Opdestenenkunnenzich,afhankelijkvanhunouderdom,aard,
staatvanverwering,expositie e.d., verschillende lagere
plantenvestigen.Ditbetreftvoornamelijk blad-enkorstvormige
korstmossen (thaileuzelichenenenmicrolichenen;bijvoorbeeld
Xanthoria,Physcia)'enbladmossen (topkapselmossenensiaapmossen:acrocarpenenpleurocarpen;bijvoorbeeldGrimmia,Tortula,Brachythecium);opmurenindespatzonevanwatermolens,
bruggetjes envergelijkbare vochtigebiotopenooklevermossen,
voorallapvormige (thaileuzesoorten,bijvoorbeeldMarchantia,
Conocephalum).
DemosbegroeiingvanmureninZuid-Limburgtelteenaantal
soortendiedaar«inofmeeralgemeenzijndochinoverig
Nederland (zeer)zeldzaamzijn.Hetgaathierbijvooralom
soortendie eenminofmeerduidelijkevoorkeurvoormergelsteenvertonen,endaarom inZuid-Limburgnietalleevenspecifiekppmurenvoorkomen:topkapselmossen zoalsBarbularevoluta,
Gyroweisia tenuis,Tortulamarginata,Aloinarigida,siaapmossenzoalsOxyrrhynchium (Eurhynchiura)schleicheri,Leptodon
smithii,enlevermossoortenzoalsdethaileuzeConocephalum
conicum.

Indespletenenvoegenkunnenzich,wortelend indeverwerende
kalkmortelendevastgehoudenaarde,behalvemossenookallerleihogereplantenvestigen.DezebegroeiingenvanZuidlimburgse
murennemenbinnenNederlandvolgensSegal (1969)eenbijzondere
positie inomdevolgenderedenen:
- eendeelvandesoortenzijnspecifiek aankalk gebondenen
daarom inZuid-Limburg,integenstelling totoverigNederland,
nietuitsluitend "epimuraal"inhunvoorkomen;
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- dealsbouwmateriaal gebruikte,relatief snelverwerende
mergelblokkenvormenhetsubstraatvoorenkele specifieke
soorten;
- doordegeografische liggingneemt Zuid-Limburg eenbijzondere
positiein;erkomenzowel soortenvoordie plantengeografisch
alsMidden-enZuideuropees zijnaan temerken (relatief
thermofiele"zuidelijke" soorten),als soortenmeteennoordelijker verspreidingsgebied;
-veel "typische"muursoortenkomeninonslandvooralvoor
inhetFluviatiel district» speciaal inhet stroomgebied van
deMaasenhaarzijrivieren;inaansluitingophetvoorgaande
wordthet stroomgebied vandeMaas gezienalsmigratiebaan
voordesoortenmeteenzuidelijkeverspreiding inEuropa;
- Zuid-Limburgisrelatiefrijkaanoudebouwwerken zoalskastelen,kasteelboerderijen e.d., ookbijvoorbeeld oudeputtenen
overkluisdebronnen,dievaak tenminstenietrecent zijngerestaureerd ofniet zodanigzijngerestaureerd datdemuren
nietmeergeschikt zijnvoordehierbesprokenbegroeiingen.
Hetgaathierbijominonslandvrijtotzeerzeldzamesoorten.
Watdekruidenbetreftonderandereliggendglaskruid,gele
helmbloem,muurbloem,muurleeuwebek enplatbeemdgras;het
stengelomvattendhavikskruidkomtzelfsuitsluitend inZuidLimburgvoor,bovendienmettweeondersoortenelkopmaaréén
plaats (Hieraciumamplexicaule ssp.spelumcaruminMaastricht,
H.amplexicaule ssp.amplexicaule inValkenburg).Watdevarens
betreft,vooral opoude,beschaduwde envochtigemuren,gaat
hetombijzonderheden zoalsschubvaren,muurvaren,steenbreekvaren,tongvaren,blaasvaren,rechtebeukvarenenzwartsteel.

3. Fauna
Defaunavanoudemurenis slechts zeeronvolledigbekend.
Zeergerenommeerd isdemuurhagedis,waarvanbinnenNederland
alleenmetzekerheidhetvoorkomenbijMaastrichtbekendis,
dusbuitenhetgebiedvanhettoekomstigN.L.P.Mergelland.
Begroeidemurenbiedenvelediersoorteneenschuil-en/ofverblijfplaats.Mendenkebijvoorbeeld aanvleermuizen (ziehet
hoofdstuk overdefauna)enaandiversevogelsoorten.Oude
murenkunnenverdervanbetekeniswordengeachtvoorverschillendegroepenvanongewervelde dieren.Ditgeldtvooronbegroeidemurenbijvoorbeeldmetnamevooraculeatenzoalsgoud-
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wespenenspinnendoders (vgl.deparagraafoverinsectenelders
inditrapport).Daardoorvormenzij,aldannietbegroeid en
met eenwisselende expositie,ookhet jachtterreinvoorallerhandepredatorenonderdeongewervelde endegewervelde dieren
uitdeomgeving.
4. Bedreigingen
Bijsloop,ofverwaarlozingdieleidttotvolledige instorting,
verdwijnthet"biotoopoudemuurendaarmeehetplanten-en
dierenlevendatdaaraaneigenis.Bijschoonmakenenrestauratiemetoorspronkelijkematerialen (kalkspecie,mergel)
hebbenfloraenfaunatenminste tijdelijk,datwilzeggenvoor
onbepaalde tijd,ernstigteleiden.Perspectiefopherstelmoet
daarbijpergevalbekekenworden.Restauratiemetmodernemiddelen,metnamemethedendaagsemetselspecie (portland),doet
hetbiotoopoudemuurblijvend teniet;alleenvoordebladenkorstmossenbestaat oplangere termijndemogelijkheid zioh
weeropdebouwsteentevestigen.

5. Beheer
Beingangenvoorhetbeheerblijkenuitonderstaand,sterk
vereenvoudigd schemavanderelaties inhetbiotoop oudemuur.
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Dehandvatenzijndus
-hethouw-envoegmateriaal:handhavingvanhet juiste substraat
doorhijonderhoud enrestauratie deoorspronkelijke materialen
tegebruiken (kalkspecie,mergelblokken;harde cement,beton
e.d.voldoenniet, doorgebruik daarvan zijnbijv.reedsvele
vindplaatsenvande tongvarenverdwenenuitoudestenenwaterputten);
- de"epimurale"begroeiing: onaangeroerd laten (niet schoonmaken),
ofbijnoodzakelijk onderhoud enrestauratie zoveelmogelijk
ontzien doorbijv.gefaseerd tewerken;nagaanwaarvoorhet
bouwwerk "onschuldige"spleten e.d.gehandhaafd kunnenblijven;
- debegroeiing indeomgeving,werkzaam viadeinhet schema
aangegeven expositie (blootstelling aanomgevingsinvloeden):
ookhiergeldt zeernadrukkelijk datdebestaande situatie
zominmogelijk gewijzigd dient teworden.Bit geldtuiteraard evenzeerm.b.t.organismen (diersoorten)waarvanhet
biotoopbestaat uit "oudemuurplusbepaald type omgeving",
mendenke aanpredatoren onder zowel degewervelde alszeker
ookdeongewervelde dieren (jagenvanuit deomgeving opde
oude muur).

Vaarrestauratiewerkzaamheden noodzakelijk geachtworden ende
laatste tweepunten totproblemenaanleidingkunnengeven,is
het zaakdeooncrete situatievooraf teinventariseren entevergelijkenmet desituatie opdeoudemuren indeomgevingmetbetrekking tot (emigratieen)relmmigratiemogelijkhedenvoorvooral
dediersoorten, alvorens overeenenandernader tebeslissen.
6.

Huidige situatie
Inhetkadervandeopzetvandeveldwerkzaamhedenishetniet
mogelijk geblekendeoudemuren individueel teinventariseren.
Voorbeeld vanmuurmet grotefloristisohewaardetooörd.181.8/313.
(Bronnen:o.a.Segal 1969;Westhoff&DenHeld 1969)

