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BESCHRIJVINGVANDEONDERSCHEIDENGEBIEDSEENHEDEN

A.
1.
1.1

GRONDSLAGENVOORDEGEBIEDSINDELING
Oecologischerelaties
Inleiding
Hetheuvelachtige Zuid-Limburgvertoontalsgevolg
van-dezeerafwisselendenatuurlijkegesteldheid
(ziedehoofdstukkenIII,IV)en,insamenhang
daarmee,
-dehistorischeontwikkelingvandemenselijke
occupatieenhetbodemgebruik,
eenvoorNederlandseomstandighedenbijzondergrote
ruimtelijkevariatieinabiotische enbiotische
milieufactoren.Inhetkadervandegedachtenvorming
metbetrekkingtotdeinrichtingenhetbeheervan
hettoekomstigenationalelandschapsparkMergelland
wordtmendaardoorgeconfronteerdmeteencomplex
vanruimtelijkeoecologischerelaties.Tenbehoeve
vandeverderebegripsvormingkunnendezeconstateringenookandersverwoordworden:intermenuit
dezgn.Relatietheorie,incasuvanpatroonen
structuur,isersprakevanbijzonderveel"verschil"
en"isolatie"tussendesamenstellendedelenvanhet
landschap.Indezezinwordthiernaverderopdeze
materieingegaan.

1.2 Structuurendominantie
1.2.1 Algemeen
Structuurisderuimtelijkerangschikkingensamenhangvandesamenstellendedelen.,hierdusvan
milieutypenofomgevingsfactoren.Samenhangindeze
zinmoetgelezenworden alsmatevancontinuïteitof
contact (danwel-complementairdaaraan-vanscheiding,discontinuïteitofisolatie).Deverschillen
inruimtelijkopzicht,welkediestructuurbepalen,
hangenmetanderewoordensamenmetongelijkheidin
descheidingtussenuiteenlopendemilieutypen.
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1.2.2Rangorde
Omgevingsfactoren,zoalszonnestraling (licht),
temperatuur,vochtgehalte,voedselrijkdom e.d.,
kunnenverschillendewaardenofintensiteit
bezitten.Perfactordominerenhogewaardenover
lagere,erissprakevanrangorde.Hetvolgende
voorbeelduiteengeheelanderewetenschapter
adstructie.
factor

:kracht

intensiteit:sterk (relatiefgróót)versuszwak
(relatiefklein)
Inprincipeheeft"sterk"hierbijmachtover,of
domineertover,"zwak".Hoeditindepraktijk
totuitingkomt,hangtafvanhetverschil in
intensiteitenvooralvandematewaarindehoge
intensiteitdelagekanbeïnvloeden,metandere
woordeninhoeverredehogeintensiteitdoor
éénofanderestructuurgescheidenwordtvan
delage,danweldooromkeringvandemachtsverhouding-waaroverlater.
Eenmeerconcreeteninditk-aderpassendvoorbeeld:opeenplaatswaarwateris(hogewaarde
vochtgehalte),zaldedrogeomgeving(meteen
lagewaardevoorvochtgehalte)vochtigworden,
tenzijdeterreingesteldheid deverspreiding
vanhetwaterbelet (scheidingdoorhoogteverschil:"hoogendroog",ofdoorbijv.eenbarrièreindevormvaneendijkomeenlaaggelegen
polder).Ookzalbijvoorbeeld eenplaatswaar
eenhogevoedselrijkdomaanwezigis,onderinvloedvanallerleitransportmechanismeneen
verrijkendeinvloedopdevoedselarmereomgeving
hebbenennietandersom.
Tengevolgevaneenverschilinveelomvattendheidtussendiverseomgevingsfactorenkanook
tussendezeeenrangordeningbestaan.Zogeldt
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inonsland,insamenhangmetdezwaartekracht
(alstransportmechanisme)enhetuithetneerslagoverschot resulterendeuitspoelingsproces,
dedominantiereeks:hoogteligging>vochtgehalte
>voedselrijkdom;eveneensgeldtinhetalgemeen
groteoppervlakte>kleineoppervlakte.
1.2.3Dynamiekenrangorde
Determ"dynamiek"wordtindeRelatietheorie
gebezigdvooralleverschijnselenwaarbijop
werkingvanenergiestoelendeeigenschappenen
relatievariabelenvantemporeleaardinhet
gedingzijn.Inhetspraakgebruikvanalledag
gaathetdaarbijom"omzetting","verandering",
"veranderlijkheid","instabiliteit","onderbreking",e.d.Vandezetemporelerelatievariabeleneneigenschappenvormendeverschijnselen
"constantie","stabiliteit","continuïteit"
e.d.denul-waardevandedynamiek.
Enkelebelangrijke "dragers",beter:verschijningsvormen,vandehierbedoeldemilieudynamiekzijndeinhetbeginvandevorigeparagraafgenoemdeomgevingsfactoren,ookbijvoorbeelddezwaartekrachtalsveroorzakervan
stromingen.Dezefactorenkunnenalsdynamische
variabelenzoweldirect("operationeel")als
indirect (viabeïnvloedingvaneenandere
factor,"conditioneel")werkzaam zijnten
opzichtevaneenbepaald organismeofeen
zekerelevensgemeenschap.
Inhetlichtvandevoorgaandeparagraafzal
duidelijk zijndat,nadezetransformatie,ook
metbetrekkingtotdefactormilieudynamiek
geldtdathogewaardendominerenoverlage
waarden;evenzodateensituatiemetlagemilieudynamieknaastéénmeteenhogemilieudynamiek
verloren zalgaan,tenzijtussenbeidesprake
isvanenigerleivormvanscheiding.
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Vooreengoedbegripkanonderscheidgemaakt
wordentussenverschillende "trappen"van
milieudynamiek.Vertonendeeerderbedoelde
omgevingsfactorenofdynamischevariabelenop
zichzelfconstantewaardeninabsolutezin,
dankanmensprekenvanmilieudynamiekvande
1eorde.Tredenerregelmatigeofperiodieke
fluctuatiesopindewaardevandievariabelen,
danisersprakevanextramilieudynamiek,
dynamiekvande2eorde (t.g.v.dewisseling
derseizoenene.d.,bijvoorbeeldmetbetrekking
totlicht,temperatuur,vocht,beschikbaarheid
voedingsstoffen;demaatvandeextradynamiek
isafhankelijkvandeamplitudeendegolflengtevandefluctuaties).Tenslottekunnen
eronregelmatigeofincidentelefluctuaties
optreden;erisdanvoordetweedemaalsprake
vanextratoegevoegdemilieudynamiek,welke
aangeduidkanwordenalsdynamiekvande3©
orde.Indepraktijkgaathethierbijvaakom
heteffectvanmenselijkhandelen.
De hiermeegeïntroduceerdemogelijkheidtot
hetkunnen"sommeren"(ookindezinvanelkaar
conditioneelversterkenofverzwakken,inclusiefhetelkaaroperationeeltendelekunnen
vervangen)vandewerkingvandegenoemde,afzonderlijkeomgevingsfactoren ishetgrote
voordeelvansprekenintermenvanmilieudynamiek.Bovendienisdekwantitatievewerkingvan
diefactorenbijverschillendewaardenenin
samenspelmetanderefactorenslechtszeerten
delebekendendaardoormoeilijkhanteerbaar,
tenzijmenweerintermenvandynamiekkan
sprekenenzichdaarbijrealiseert datderelatietussenmilieudynamischniveauenhetvoorkomenvanorganismenenlevensgemeenschappen
zeerwelteleggenis.
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1.2.4

Rangordebeïnvloeding

I.2.4.IWijzigingmiiieudynamiek
Wilmeneenbepaaldniveauvanmiiieudynamiekof
zekerestaatvanrust(constantie,etc.)veranderen,
danvereistditeeningreepwaardoorperdefinitie
eenextrahoeveelheiddynamiek (onrust,instabiliteit=verandering)wordttoegevoegd.Wijzigingin
derichtingvanmeermiiieudynamiekisderhalve
vrijeenvoudig,dedoordeingreeptoegevoegde
dynamiekdraagtdaarzelftoebij.Verlagingvan
demiiieudynamiek isdaarentegenveelmoeilijker,
daarwerktingrijpenperse juisttegengesteld.
Hetlaatsteisteillustrerenaandefactortemperatuur,waarbijwarmdomineertoverkoud;afkoelingmetbehulpvaneenkoelmachineproduceert
nettomeerwarmtedanaan"koude"gemaaktwordt.
Zoookbijhetkoppelvuil>schoon:hetschoonmakenvanverontreinigdmateriaalproduceertmeer
"vuil"danuithetmateriaalverwijderdwordt:
hetverplaatstevuilzelf,plusdetergentia,
afvalwarmteetc.
Dergelijkeactiviteiten,enmendenkehiermet
nameaanterugdraaienvanbemestingsinvloeden=
verlagingvandevoedselrijkdom=verschraling,
kunnenderhalvealleenplaatselijkeffectsorteren.
Eldersleidenzijonafwendbaartotgrotereophoping,erisperdefinitiesprakevan"verplaatsing
ondertoevoegingvan".Ingeslotensystemen(systemenzonderenergieuitwisselingsmogelijkheden
metanderesystemen/deomgeving)leidtdittot
eenruimtelijkeherverdeling(verdunnenenconcentreren;n.b.historischelandbouwzoalsbijv.op
dezandgronden,waareengrootareaalheideverschraaldwerdtenbehoevevaneentebemesten
kleinareaalbouwland).Inopensystemenleidtdit
toteenonevenwichtigenadrukophetaspect
concentratie (ruimtelijknivelleren;n.b.de
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modernelandbouw,overal strevendnaarzware
bemesting).
1.2.4*2Omkeringmachtsverhoudingen
Hetkannietgewenstofmogelijkzijndirect
integrijpenineenzekerruimtelijkverschil
inintensiteitvaneenbepaaldeomgevingsfactor,ooknietindirectdoorwijzigingvan
deruimtelijkescheidingtussenbeidesituaties.Wordthetevenweltochnoodzakelijk
geachtdedominantieofmachtvanderelatief
hogewaardeoverderelatieflagewaardeopte
heffen,dankanditdoorgebruiktemakenvan
eenbijzonderevormvanscheiding,hetprincipevan"omkeringvandemachtsverhouding".
Dezebestaatindemogelijkheidgebruikte
kunnenmakenvandominantie-ofrangordebetrekkingenvaneenhogereorde,d.w.z.
tussenomgevingsfactorenonderlingen(vgl.
1.2.2,laatstealinea):mendenkehierbij
aan:
verschillendefactoren,bijv.hoog>laag
verschillenbinnenéénfactor,bijv.rijk>arm
watmaaktdatrijkincombinatiemetlaagniet
meerkandominerenofmachtuitoefenenover
armincombinatiemethoog.Inparagraaf1.3
wordtnaderopditbelangrijkenatuurtechnische
principeingegaan.
1.2.5

Natuurwaardenennatuurbeheer
Hetzalinmiddelsduidelijk zijndatineen
situatiemeteenlagemilieudynamiek(van
naturedoorgaansvande1een2eorde),(plotseling)menselijk ingrijpen (milieudynamiekvan
de3eorde)eenveelgrotereffect zalhebben
opdiesituatiedanopeensituatiemeteen
hoogniveauvanmilieudynamiek.Metandere
woorden,omstandighedengekenmerktdoorlage
waardenvanmilieudynamiek (danwelvande
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daarbijinhetspelzijndeomgevingsfactoren)
zijnhetmeestkwetsbaar,enworden,alsgevolg
vanbevorderingvanhogedynamiekwaardendoor
menselijkhandelen (vgl.1.2.4).ookhetmeest
bedreigd.
Daarmeezijnookdeorganismenenoecosystemen
dieinhunvoorkomenspecifiekgebondenzijnaan
lageniveausvanmilieudynamiekhetmeestkwetsbaarvoorveranderingeninhunomgeving(milieu),
enderhalveinonslandonderinvloedvandemenselijkesamenlevinghetmeestbedreigd.Aanhet
behoudvandezeorganismenenoecosystemen,en
daarmeeprincipieelaanhetbehoudvanlageof
welzolaagmogelijkeniveausvanmilieudynamiek,
wordtinhetkadervandealgemenedoelstelling
vanhetnatuurbehouden-beheerinNederlanddan
ookdehoogsteprioriteittoegekend.Indeprakrijkisdieprioriteitdaarmeeequivalentmetde
natuurwaardevandieverschijnselen.
1.2.6 Isolatie
Hetmiddeltotdatbehoudenbeheermoetinonze
steedsdynamischerwereldgezochtwordeninruimtelijkeisolatievankwetsbaremilieus(laag
niveauvanmilieudynamiek)vanhunomgeving.Dit
kandoor
a.inprincipegebruik temakenvanderangordedie
bestaattussenverschillende omgevingsfactoren
entussenverschillendewaardenvanafzonderlijkeomgevingsfactoren("omkeringvanmachtsverhoudingen",zie1.2.4.2);
b.concreetgebruik temakenvanfysischebarrières,
hetzijbestaandeofnieuwtemaken;
b.1indevormvanafstand;
b.2indevormvanbepaaldestructurenzoals
dammen,sloten,e.d.
Mogelijkheidavereistinprincipegeenactief
ingrijpen(indehiergevolgde relatietheoretische
zin)enverdientveruitdevoorkeur.
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Mogelijkheidbiseenaanvullingop,ofvervangingvoormogelijkheidawaardezelaatste
nietvoldoendeaanwezigis;b.1indevormvan
eenbufferzone,b.2isdoorgaanseenlapmiddel
insituaties-degangbare-waarhetnietanders
kan.
1.5 DeZuidlimburgse situatie
Debetrekkingtussenhoogte,vochtenvoedselrijkdomisinhetsterkgeaccidente-erdeZuidLimburgvanbijzonderebetekenisvoorhetnatuurbeheer.Ingeenanderdeelvanonslandishet
mogelijkdoorgebruiktemakenvandetopografie
zulkeperspectievenopblijvendbehoudvanbijzondergrotenatuurwaardentescheppenalsjuist
hier-mitsuiteraardeenpassendbeheerwordt
gevoerd.
Hogergelegenterreinenzijndominantoverlager
gelegenterreinen,omdatonderinvloedvande
zwaartekrachthetmerendeelvandetransportmechanismeninderichtingvandelagergelegenomgeving
lopen.Ditgeldtindeeersteplaatsvoorwater,
waardoorverschilinhoogteliggingversterkend
ofverzwakkendkanwerkenopruimtelijkverschil
invochtgehalteendaarmeeookopdezelfdewijze
opdedominantievannatoverdroog.Dit,in
combinatiemethetneerslagoverschot inonsland
enhetfeitdatnutriententransportvoornamelijk
plaatsvindtviahetwater,maaktdathetzelfde
geldtvoordefactorvoedselrijkdomendedominantievanvoedselrijkovervoedselarm.
Voordepraktijkbetekentditsamengevat:een
relatiefhogeliggingveroorzaaktvoedselarmer
wordenendrogerwordendooruit-enafspoeling,
c.q.bewerkstelligtverlagingvandemilieudynamiekterplekke;delagergelegendelenondervindendaardooreentegengesteldeontwikkeling.
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Komtdemensinhet spel,dankunnendoorverschillendecombinatiesvan
deafzonderlijkefactoren
devolgendemogelijkhedenontstaan.
->domineertover

*
1.dominantieversterkt
*J
->dominantieverzwakt
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Ingeval1bezitdehooggelegensituatie
een
geringenatuurwaardetengevolgevan
dehogemilieudynamiek.Dehooggelegen situatiezal
een zeer
sterkeinvloeduitoefenenopdewaardevollelaaggelegensituatie,diezijnbetekenisdaardoor
zal
verliezen.Geval1komtindenatuurnietvoor
(zeerplaatselijke situatiesmetbijzondereisolatiemechanismen daargelaten),alsgevolgvande
dominantievannatoverdroog.Waarhijdoorde
menskunstmatigwordtopgeroepen,zalhijsnel
verwordentotzeergestoorde,zeerinstabieleen
dynamischeomstandighedenmeteenuiterstgeringe
natuurwaarde.Ingeval2geldthetzelfde,dochin
minderemate.Ook
ingeval3kunnenbeidelaagte
waarderensituatiesnietnaastelkaarvoortbestaan,
inverbandmetdeversterktedominantievan rijk
overarm.
Alleeningeval'4kunnenbeidesituatiesnaast
elkaarblijvenbestaan,isdegrootstmogelijke
rust=laagstmogelijkemilieudynamiekinbeide
situatiesgerealiseerd.Deruimtelijkeverschillen
beïnvloedenelkaarhierhetminst,kunnenvoortbestaanwaarbijtussendeverschillendemilieutypen
stabielegradiëntenontstaan.Deafzonderlijke

rijk

4
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situatiesendeovergangssituatiesda.artussen
bezitteneenzeerhogenatuurwaarde.
Geval4isdevannatureaanwezigesituatie.
Verstaatmenonderdehooggelegen situatiede
plateausenonderdelaaggelegen situatiesde
plateaurandenenhellingen,dangeeftgeval3cLe
situatiedieontstaanissindsdemodernisering
vandelandbouw:verrijkingvandeplateausdoor
hoge(kunst)mestgiften(n.b.inditverbandhet
gebruikvanbiociden),resulterend ineutrofiëring
vanderelatiefvoedselarmerandenenhellingen.
Daaromkunnenzonderbijzonderemaatregelende
natuurgebiedenvanZuid-Limburg,dieimmersvoor
hetovergrotedeelopdehellingenliggen(hellingbossen,brongebieden,kalkgraslanden, e.d.),onmogelijkblijvendinstandgehoudenworden.
1«4 Samenvattingenconclusies
a.Aaneenlevensgemeenschap enzijnmilieuineen
bepaaldgebiedwordteenhogerenatuurwaarde
toegekendnaarmatedewaardeofhetniveauvan
dedaarheersendemilieudynamieklagerligt.
Denatuurwaarde isindezebenaderingeenmaat
vooraspectenzoalsmetnamekwetsbaarheid,zeldzaamheidenbedreigd zijn.Levensgemeenschappen
meteenhogenatuurwaardewordeninhetalgemeen
o.a.gekenmerktdooreengrotesoortenrijkdom.
b.Deactiviteitenvandemodernelandbouwendeen
anderszinsinhetlandelijkgebiedbezigemens
hebbeneensterkverhogendeffectopdemilieudynamiek (zowelvande1e,2een3eorde)en
daarmeeeensterknegatieveinvloedopdedaar
aanwezigenatuurwaarden.
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c.PerspectiefopInstandhouding,herstelofverhogingvandebetekenisvanweinigdynamische,
i.e.relatief stabieleenvoedselarmesituaties
bestaatalleenindienisolatiemechanismenwerkzaamzijndiedeinvloedvanuitdedynamische(r)
omgevingkunnenelimineren.
Dezemogelijkheid isgebondenaanderuimtelijke
structuur,inhetalgemeen-eninhetgeaccidenteerdeZuid-Limburginhetbijzonder-met
betrekkingtotderelatievehoogteliggingin
combinatiemethetheersendneerslagoverschot.
c.1

Indiendetebehoudenetc, weinigdynamische
situatiedoorzijnliggingopeentopc.q.
waterscheidingoverzijnomgevingdomineert,
danbehoeveninprincipegeenaanvullende
isolerendemaatregelentewordengetroffen.

c.2

Indiendebewustesituatiedoorzijnligging
opeenhellingofineendaldoordeomstandighedenhogeropnegatiefkanwordenbeïnvloed,danbestaantweemogelijkheden.

c.2.1Inhetidealegevalisdebovenliggende
hellingtotenmetdetopc.q.waterscheiding
minderdynamischofminderdynamischte
maken(metname:voedselarmer).Ditbiedt
alsperspectief:
-veiligstellingvandenatuurwaardevande
tebehoudenetc.situatie;
-veiligstellingvandenatuurwaardevande
hogergelegenterreinentotenmetdetop,
waarbij
-denatuurwaardenvandiehogergelegenterreinentenminste zogrootzijnals,en
doorgaansaanzienlijkgroterzijndande
natuurwaardevandeoorspronkelijkveilig
testellensituatie.
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c.2.2 Is die ideale oplossing niet te realiseren
(ofhandhaven) dankan isolatie gezocht
worden in de instelling van een zobreed
mogelijke bufferzone.Dit biedt
-mindervolledige veiligstelling van de
natuurwaarde van de tebehouden etc.situatienaarmate debufferzone smaller is=
verdervan de top c.q. waterscheiding ophoudt;
-debufferzone kan qualitate quageen grote
natuurwaarde bezitten,veiligstelling van
deze zoneperseisniet aan deorde;
-debufferzone ontleent zijnbetekenisprincipieel aan de situatie (levensgemeenschap
enmilieu) die doordie zone geïsoleerd
(gereguleerd, beschermd)wordt.
Inmeer concrete termen realiseremen zich,
dathet streven naar volwaardige instandhouding vanbijvoorbeeld een schraal kalkofkrijthellinggrasland ofvan eenmatig
voedselrijk hellingbos of beekdalgrasland,
terwijl hoger op dehelling intensief
geëxploiteerd (zwaarbemest) cultuurland
ligt (eenmaisakkerbijv.), doorgaans volstrekt zinloosis.

c.2.3 Aanvullend en deelsvervangend isbijinstellingvan eenbufferzone gebruik te
makenvan deaanwezigheid van andere isolerende factoren zoalsbosbouwkundig beheerd
bos, de steiltevan dehelling incombinatiemet dedoorlatendheidvan de ondergrond,
hetvoorkomen van elementen die deneerwaartse invloeden via oppervlakkig en ondiep
doordebodem afstromendwatermin ofmeer
blokkeren (ondervangen ennaar eldersafleiden: diepe holle wegen,parallelleidingen langsbeken, diepe engoede doorlatende
bodemafzettingen).
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2.

Faunistischeaspecten

2.1 Alfferneen
Totnutoewassprakevangelocaliseerdeverschijnselenmetbetrekkingtothetabiotische
milieuinstructurele zin.Hetgaathierbijin
deeersteplaatsomplantaardigeorganismen,
plantengemeenschappen enweinigmobiele,kleine
dierlijkeorganismen.
Omdathiergesprokenwordtophetniveauvan
landschapselementen,onttrektdemeermobiele
faunazichvooreendeelaandevoorafgaande
beschouwing.Dierenkunnenslechtslevendoor
demogelijkheid daartoeaanhunomgevingteontlenen,inhetbijzonderzoweldirectalsindirect
aandeplantenwereld daarin.Eenbelangrijkdeel
vandefauna,vooralderelatiefmobielesoorten,
isechterniet specifiek afhankelijkvanéén
milieutype,begroeiingstypeoftypelandschapselement,maarvaneencomplexdaarvan.Datcomplexmoetbovendienaanbepaalderuimtelijke
voorwaardenvoldoen.
2.2 Populatie-ensoortsinstandhouding
Bijhetstrevennaarbehoudvanpopulatiesvan
diersoortenenvandiesoortenzelfgaathetom
debalanstussenhetresultaatvandevoortplantingendesterftevanadulten.Individubeschermingkanhierbijeenrolspelen,dochisinstriktezineenstrevenvandierenbescherming;een
rolbijdesoortsbescherming spelendejachtwet,
denatuurbeschermingswet endevogelwet.
Centraalstaatechterhetfundamentelebehoud
vangeschiktelevensomstandighedenvoordesoort,
nevengeschikthetisolerenofregulerenvan
directenegatieveinvloedenvanmenselijkhandelen(bedoeldofonbedoelddoden:stropen,verkeer,neveneffectenbiociden).
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2.3Levensomstandigheden
Veeldiersoortenvereiseninverschillende
stadiavanhunlevenscyclusverschillendeomstandigheden.Metnameheeftditbetrekkingop
devoortplantingsfaseenhetstadiumvande
adultengedurendederestvanhunleven.De
voortplantingsfaseissomsnoguittesplitsen
indefasevanpaarvorming,paring,endejuvenielelevensfase,deverdereadultefasevaak
nognaarseizoen(zomer-enwinterbiotoop),
somsnogmetonderscheidvananderebijzondere
levensfasen (hetruibiotoopvansommigevogelsoorten).
Concreetishierbijtedenkenaanlagereorganismenzoalsinsecten(paring,levensvoorwaarden
larvaal stadium,voorwaardenvoorsuccesvolle
volbrengingvandeverpopping,zomer-enwinterbiotoopvandeimaginalefase ,vissen(verschilparingsbiotoop,biotoopvanhetbroeden
vandevolwassen dieren),amfibieën(idem;
voortplantingsfase aquatisch,restcyclusmerendeelsterrestrischenonderverdeeld inoverzomerings-enoverwinteringsbiotoop),vogels
(idem;ingrotelijnenvooralveelalonderscheid
tussenvoortplantings-enfoerageerbiotoop:bijv.
veelroofvogelsoorten)enzoogdieren(idem;
idem;ziedeparagrafenhandelendbijvoorbeeld
overdedas,devleermuizen e.d.).
2.4Structuur
Deruimtelijke structuurzoalseerderbesproken
(vgl.1.2.1),isvanessentieelbelangvoorde
instandhouding enhetbeheervangeschiktebiotopen,voorzoverdezeelkaarbeïnvloedenkunnen.
Daarnaast speelthetruimtelijkpatrooneenbelangrijkerol.
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Metpatroonwordthiergedoeldopderuimtelijke
variatieinmilieufactoren,indezinvande
geometrische ("meetbare")aspectenvandesamenstellendedelenvanhetlandschap.Inhetbijzondergaathethierbijmetbetrekkingtotde
faunaomdeaspecten:
-vormengrootte (dimensie)vandesamenstellendedelen,hierbehandeldophetniveauvan
landschapselementen,en
-delandschappelijke configuratieofruimtelijke
ordeningendichtheidvandiedelenofelementen.
Andersgezegd,eenkwalitatiefgeschiktfourageerbiotoop (voldoendevoedselopbrengstper
oppervlakteeenheid)kankwantitatiefnietgeschiktzijn(tekleinomvoldoendeoptebrengen);
ishetkwalitatiefenkwantitatiefgeschikt,dan
kanhetvoordesoortalleenexploitabelzijn
alszichvoldoende schuilgelegenheid engeschikte
voortplantingsgelegenheid binnenzijnspecifiek
bereikaanwezigis(watverschiltvansoorttot
soort).Bovendienmoetdeafstandtussendie
biotopenookoverbrugbaarzijnindepraktijk
(ruimtelijke structuur:aan-ofafwezigheid
vanisolatiemechanismen zoalsfysiekehindernissen, risicovanverhoogdemortaliteitdoorsnelverkeer,predatiee.d.,entussenliggendeanderssoortigemilieutypeninverbandmet"claustrofobie"bijdiersoortenvanopenterrein,en
"agorofobie"bijbosbewoners).
B. GEBIEDSINDELINGEN-BEGRENZING
1. Opzet
Deveelheidaaninventarisatiegegevensmaakthet
verkrijgenvaneenoverzichtmoeilijk.Hetis
daaromnoodzakelijkgeachteenzekereordening
daarinaantebrengen.Opgrondvanhetvoorgaandeisdezegebiedswijsopgezet.
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Daarbijisuitgegaanvandeoecologischerelaties
zoalsbesprokeninparagraaf.A.1£atwilindepraktijkzeggenvanhoogteverschillen endaarmeesamenhangendehydrologischeaspecten.Ditheeftgeresulteerdinhetonderscheidenvangebiedseenhedenin
hydrologische zin("stroomgebieden")opbasisvande
hoogtelijnen.
Bijdematevandetaillering isuitgegaanvande
homogeniteitenpractische overwegingen (niette
groot,nietteklein).Groepsgewijszijngeografisch
enhydrologisch (m.b.t.deafwatering)samenhangendegebiedseenheden samengevoegdtotcomplexen.
Dezewordenindetoelichtingopdezestructuurkaarteerstbeschreven.Daarnaworden,voorzover
nodig,deafzonderlijke,samenstellendegebiedseenhedennaderbesproken.
Alsgevolgvanhetuiteenlopendoecologischspecialismevandediersoorten ishetnietgoedmogelijk
ééneindkaartmeteenfaunistischsluitendegebiedsindelingoptestellen.Eencombinatievaneendergelijkekaartmetdehiervoorbedoeldekaartmetde
structurelegebiedsindeling isderhalveuitgesloten.
Perbesprokensoortofgroepiswelwaarmogelijk
eendergelijkekaartopgesteld.Dezekaartenkunnen
gehanteerdwordenals"overlay"bijde"structuurkaart".Daarbijspelendezelfdepuntenalshierna
vermeld.
2.Hanteerbaarheid
Degekozenopzetmaakthetmogelijkbetrekkelijk
eenvoudiguitdebeschrijvingpluskaarteenoverzichtteverkrijgenennategaan
-welkenatuurwaardenwaaraanwezigzijn;
. voornadereinformatieomtrentdeaardvanhet
bewustetypelandschapselement,dealgemene
betekenisdaarvanenvandeconcrete
klassewaartoehetelementgerekendis,de
beheerstoestand,hetbeheerdatnoodzakelijkis
omdiesituatiec.q.betekenisinstandte
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houdendanweltebevorderen,debedreigingen
etc.wordtverwezennaardebetreffendebeschrijvinginhoofdstukVIII;
.voordeexactelocatieenveldnotitiesdienende
oorspronkelijkeinventarisatiegegevensgeraadpleegdteworden;
-welkenegatievebeïnvloedingvanuitdeomgeving
mogelijkis;
. deconsequentiesdaarvanvoordebetekenisvan
dieklassevanhetbewustetypelandschapselement zijnvermeldindedesbetreffendebeschrijvinginhoofdstukVIII;
- inhoeverredatrisicoconcreetaanwezigis,is
eveneensuitdebeschrijvingvandegebiedseenheid
optemaken(metnamemetbetrekkingtothet
bodemgebruik);
- inhoeverremenruimtelijkmaximaal (afstanden
richting)inprincipeeisenaandeomgevingmoet
stellen,wilmen,indienaanwezig,dienegatieveinvloed (metnamebemesting)ondervangen;
.hetgaathierbijomhetaangrenzend,hoger
gelegenterreintotdegrensvandegebiedseenheid.
Aldusishetmogelijkmetbetrekkingtotbehoud
enbeheer(=instandhouding)prioriteitentebepalen,rekeninghoudendmetpractischeoverwegingen
enanderebelangen("haalbaarheid")«
Hoeiedereconcretesituatiepreciesinelkaarzit,
isnietaltijdtotindetailuitdezegegevensaf
teleiden.Inhetkadervaneeninventarisatievan
enigeduizendenobjectenineengebiedvancirca
25.OOOhakonooknietzogedetailleerdgewerkt
worden.Naeeneersteprioriteitenbepalingzoals
bovenbedoeld,kanechterperconcreetgevalin
hetveldbezienworden-naraadplegingvande
basisgegevensenluchtfoto'sen/ofdetopografische
kaart-waarnaderedetaillering zinvolis.
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Hetgaatdaarbijom
- delocaleaanwezigheidvanisolerendefactoren
ofelementen,endeaardeneffectiviteitdaarvan
(zieparagraafA.1.4> c.2.3);
-bijkeuzebepalingen (nadereprioriteitsbepaling):
perspectievenvaninternbeheermetbetrekking
toteenbepaaldedoelstelling;bijvoorbeeld,in
verbandmetvoorgenomenverschraling,deduuren
heteffectvandevoorafgaandeverrijking(bemesting)endeverwachteduurvanhetverschralend
beheertotdithetgewensteresultaatheeftbereikt (afhankelijkvandebodemeigenschappen:de
natuurlijkebodemvruchtbaarheid,humusgehalte e.d.;
-bijkeuzebepalingen (nadereprioriteitsbepaling):
perspectievenvanterreinkeuzeverruimingmetbetrekkingtot"toenemendemeeropbrengst"bijde
aanwezigheid indeomgevingvanandereactueelof
potentieelminofmeerwaardevollelandschapselementen;zozalverschralendbeheerbovenaaneen
zwaarbemestehellingalleenterplekkeresultaat
kunnenboeken;daarentegenkunneneldersonder
eenmogelijkenmetperspectief teverschralen
terreinminderzwaarbemestepercelenliggen
methalfnatuurlijkelandschapselementen,zoals
bijvoorbeeldgraften,diemetrelatiefweinigmeer
moeiteofmaatregelenkunnenprofiterenvanhet
hogeropgevoerdebeheer(andersomgeldtdituiteraardevenzeer);
- inaansluitingophetvoorgaande:destijgende
meeropbrengstligtdaarbijvooralookinde
mogelijkheidomafzonderlijkofvanaféénzijde
moeilijkofnietinstandtehoudenentebeheren
overgangssituaties totexpressietebrengen
(gradiënten,mantelsenzomenvanbossen,langs
graftenenheggen,e.d.)«
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5.Begrenzingvanhetonderzoeksgebied
Uitgaandevandeofficieelvoorgesteldevoorlopige
begrenzingvanhettoekomstigenationalelandschapspark,leidendevoorgaandebeschouwingentotde
volgendemogelijkhedenvannaderebepaling.Debegrenzing,voorzoversamenvallendmetderijksgrens,is
buitenbeschouwinggelaten.
Dewestgrenszouinprincipekunnenverlopen
-langsdegrenstussenhetstroomgebiedvandeMaas
endestroomgebiedenvandeVoer,deGulpende
Geul (ruwwegdelijnEijsden-Banholt-TerlindenMargraten-Sibbe-Vilt-Berg-Rothem),öf
-kunnensamenvallenmetdeloopvandeMaas.
Devoorgesteldevoorlopigegrenslooptechterop
enigeafstandwestelijkvandehellingbossenlangs
deplateauranddoorhetMaasdal.Omdat
-kennelijk indezienswijzevandeoverheidhet
plateauvanMargratenmètzijnhellingbossenin
hetNLPmoetenvallen,en
- inhetbrede,vlakkeMaasdal zelfdebesproken
oecologischerelatiesbijvrijwelafwezigrelief
slechtsinzeerbeperktematespelen,
kandegrenszeerwelindatdalgetrokkenworden,
mitsruimeafstandtotdeonderrandvandehellingbossen(ruimtelijkefaunistischerelaties)enenige
afstandtoturbaneverschijnselenbewaardkanworden.
Uitbeheerstechnische overwegingenligthetvoorde
handdanaansluitingtezoekenbijeenbestaande,
duidelijkherkenbarelijn.Alsbegrenzingvoorhette
inventariserengebiedisalsvoortvloeiseluitdeze
redeneringdewegverbindingWithuis/MariadorpGronsveld-Rothem-Beekaangehouden.
Denoordgrenszouinprincipekunnenverlopen
-langsdestroomdraadvandeGeul,stroomopwaartstot
degrensofdaarvooroverspringendopdievaneen
dergrotezijbeken (EyserbeekofSelzerbeek),
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- langsdezuidrandvanhetstroomgebiedvande
GeulexclusiefdeGulp (ruwwegdelijnRothemBerg-Vilt-Sibbe-Margraten-Gulpen,vandaarover
hetplateauvanEperheideviaCrapoel-LandsradeMeijenrade),of
-langsdenoordrandvanhetstroomgebiedvande
Geul,aldannietinclusiefdatvandeEyserbeek
en/ofdeSelzerbeek (ruwwegdelijnMeerssen/BundeUlestraten/Geverik-Schimmert/Haasdal-ArensgenhoutTermaar-Ubachsberg,endanofa.overEyserheide
naarGulpen,öfb.overImstenradeenBeitelnaar
+grenspaal217langsdegrensnaarVaals).
Alsgevolgvanhetzeersterkereliefinditgebied
zijnderuimtelijkeoecologischerelatiesvandien
aard,datanderegrenzeninditopzichtniette
verantwoorden zijn(tenzijaansluitende,noordelijker
gelegenstroomgebiedenomvattend,ofsamenvallendmet
grenzenvandeelstroomgebiedenbijhetverspringen
vanééndergenoemdegrenzennaareenandere).
Teneinderuimtetelatenvoorbeleidsbeslissingen
overdeconcretenoordgrensvanhettoekomstige
parkgebied,isbijdeinventarisatie deruimste
begrenzingaangehouden (d.i.dehiervoorgenoemde
noordgrensvanhetstroomgebiedvandeGeulinclusiefrechterzijbeken).
0. BESCHRIJVINGVANDEGEBIEDSCOMPLEXENEN-EENHEDEN
1. Algemeen
Opeenafzonderlijkekaart,toegevoegdalsbijlage,
zijndeafzonderlijkestroomgebiedenengebiedscomplexenaangegeven.Indehiernavolgendebeschrijvingis
vanelkgebiedscomplex (behalveH)eenafzonderlijk
kaartjeaandeteksttoegevoegd.Hieropstaandegebiedseenhedenaangegeven,genummerdindevolgorde
waarinzijbesprokenworden.Voorafgaandiseenoverzichtskaartjeopgenomenmetdaaropalleendegebiedscomplexen.Voorverderetoelichtingwordtverwezen
naarparagraafB.1.
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2.Beschrijving
A.OostelijkgedeeltevanhetGeuldal endeomgevingvanMechelen
DitgebiedomvathetoostelijkdeelvanhetGeuldal,hetwestelijk
gedeeltevanhetplateauvanVijlenenhetdalvandeMechelderofLomhergbeek.HetplateaubereiktinhetVijlener-enElzetterbosch
eenhoogtevan250tot270meterbovendezeespiegel.Viaplaatselijksteilehellingen (1 :10terhoogtevanCamerig)glooiende
dalwandennaardedalenvanGeulenMechelderbeek.
Hetplateauwordtdooreenzestientalvrijdiepeerosiedalendoorsneden.Indemeesteervanstromenkleinebeekjes,waarvanhet
bronniveauligttussende160en190meterhoogtelijh.Zewateren
inwestelijke richtingdirectafopdeGeul,inhetnoordenopde
Mechelderbeek.
HetplateauvanVijlenis,gezienvanhoognaarlaagopgebouwduit
Gulpensekalk,Vaalsergroenzand enAkenszand.Delaagstegedeelten
vanhetGeuldalbestaanuitCarboon-afzettingen,diezoalsbekend
dagzomeninde"Heimansgroeve"tenzuidenvanCamerig.
Dezegeologischeformatieszijnafgedektmetsterkvuursteenhoudende
lössleemopdeplateaus,terwijlopdehellingenlössleemenvuursteeneluviumwordenaangetroffen,aldannietcolloidaal.
Hetplateauendehogeredelenvandedalwandenzijnmetbossen
bezet,tewetenhetElzetter-enhetVijlenerbosch.Dezeuitgestrekte
bossen,grotendeelsgelegenopvoedselarmsubstraat,bestaanvoor
eengrootdeeluitloofhoutmetindeondergroeibramenenstekelvarensalsaspectbepalende soortenterwijlookgroteoppervlakten
dooradelaarsvarenvegetatieswordeningenomen.Debossenzijn,
mededoordebetrekkelijkevoedselarmoedevanhetsubstraatvan
grotebetekenisinverbandmetdegradient-situâtienaardeveel
voedselrijkerebeekdalen.Inzoölogischopzichtzijnzewaardevol
doorhetvoorkomenvanzoogdierenalsdas,boom-ensteenmarteren
hazelmuis.Ookherbergendebosseneenrijkevogelbevolking,waarbijdenadrukdienttewordengelegdopderelatiefhogebroedvogelpopulatiesvanuilenendagroofvogels.Degrotezoölogischeenornithologischebetekenisisvooreengrootgedeeltetedanken
aandebijzondergroteoppervlakteaaneengeslotenbosendedaar
nogaanwezige,betrekkelijkematevanrustenisolatie.
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Ditallesgeldteveneensvoordenader,onderBtebesprekenbossen
opdeoostelijkehellingenvanhetplateauvanVijlen.
BehalvedezegrotebossenliggenerinhetGeuldalnogenkelekleine,
maaruitoogpuntvannatuurbehoudwaardevolleboscomplexen,met
nameindeomgevingvande"Heimansgroeve".
MeerdaneniganderdeelvanMergelland isditgebiedvanbelang
doorhetvoorkomenvaneengrootaantalwaardevollebrongebieden,
voornamelijkhelokrenen,diezowelinhydrobiologisch-alsbotanisch
opzichtvanbijzondergrotebetekenis zijn.Dezebronnenvoeden
eengrootaantalbeekjesdieafwaterenopdeGeulendeMechelder
beek.Veelvandezebekenwordenbegrensddoorbotanischbelangrijke
drassige-envochtigegraslanden,vaakmaarkleinvanomvangdoch
nogrijkaanvoordezemilieuskenmerkendesoorten.
Hetcultuurlandbestaatvoorhetovergrotedeeluitgrasland,dat
zowelopdedalhellingenalsindedalenvanMechelderbeek enGeul
wordtaangetroffen.Lokaalkomenhierinnogenkeleschraallandbegroeiingenvoor,meestalinsamenhangmetdeeerderbeschreven
bronnenenbeken,metnameindebuurtvanCamerigenCottessen
entenoostenvanMechelen.Daarwaardezegraslandendoorhoger
gelegenbossenwordenbegrensdisdelandbouwinvloed inhetalgemeengenomengering,enwordenweinigstoringsindicatorengevonden.
Deakkerbouwisslechtssporadischinditgebiedvertegenwoordigd.
TennoordenvanMechelenligteengrootschaligakkercomplexen
verderkomenlangsdenoord-ennoordwestkantvanhetElzetterbos
enkeleverspreidgelegenakkersvoor.
Verspreiddoorhetgehelegebiedkomenhollewegen,graftenen
heggenvooruitallewaarderingsklassen.Zeerincidenteelworden
nogenkelehoogstamboomgaardengevonden.
Potentieelgezienbevathethelegebiedwaardevolleelementen.Dit
isvooraltedankenaanhetoligotrofemilieuvandehelling-en
plateaubossenmethun,vaakweiniggestoordeovergangennaarde
lageregraslanden.Devariatieinbodemtypenspeelthierbijeveneenseenbelangrijkerol.
OokhetdalvandeMechelderbeek isinditopzichtvanbijzondere
betekenis.
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RN

Mechelen

Vijlen

1km

A
Oostelijk deel van het
Geuldal bij Mechelen
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A.1.HederlandsgedeeltevanhetstroomgebiedvandeCottesserbeek
Grotendeelsgrasland enophetplateauendehogere dalhellingen
eendeelvanhetMolensbos.Plaatselijkkomendroge,schralegraslandelementenvoor.Cottesserbeekmetpuntbronendrassige
graslanden (helokrenen).Holleweg.Storendecampings,vooralin
België,directoverdegrens.BebouwingvanCottessen.
A.2.StroomgebiedvandeBeversbeek
OpdehogeredelenMolensbosenVijlenerbos.
Langsdebeekeenbronboseneenenkeldrassiggrasland.Plaatselijk
eenenkelehoogstamboomgaard,hollewegen.Beversbeek enzijbeken
methelokrenenenpuntbron.
A.3.StroomgebiedvandeBelletbeek
OpdehogeredelenVijlenerbos,verdercultuurlandmeteenenkele
graft,drassigehelokrene-achtigegraslandjes,bronbosjeenkleine
boscomplexenbijdeHeimansgroeve,verderenkeleboomgaarden.
A.4«HellingmetbeekjetennoordenvanHeimansgroeve
VoornamelijkgraslandmetenkelebosjesopderandvanhetGeuldal.
Beekjevoertalleenwaterindewinter.
A.5.HellingmetbeekjetenzuidenvanCamerig
CultuurlandmetbosjeopderandvanhetGeuldal.Enkeleholle
wegen,eenenkelegraftenheg.Brongebiedgrotendeelsonderde
grondgewerkt.Beekjevoertweinigwater,enisverontreinigd.
A.é.StroomgebiedenvandeCamerigbeek
OpplateaueendeelvanhetVijlenerbos,overigensgraslandmet
enkeleheggen,restantvaneenhoogstamboomgaard eneenpoel.
Beekjeisvervuild.
A.7.StroomgebiedvandeMassel
Opplateauenbovenstedeelvandehellingeneengedeeltevanhet
Elzetterbosch.Verdergraslandmetenkeleheggenengraften.Diverse
bronnetjesendeelsvervuildbronbos.Bronbosoplinkeroever,
botanischenfaunistischbelangrijk.
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A.8.StroomgebiedvandeBommerigbeek
Graslandmetrestenvanheggen,enkelehoogstamboomgaarden,
eenpoeleneenbeekdalbosje.Plaatselijk restenvanschrale
graslandenmetkwelzones.Bommerigbeekmetkarakteristieke
bergbeekfauna.
A.9- StroomgebiedvandeKlitserbeek
Dehelftvanditgebiedgelegenopplateauenhellingenwordt
ingenomendoorhetElzetterbosch.Inhetcultuurlandverscheidene
heggenenenigehollewegenenenkelehoogstamboomgaarden.
Drassiggraslandenmoerasbosjeeneenpoel.Debeekontspringt
aanderandvanhetElzetterbosviadiversehelokreneneneen
puntbron.
A.10.HellingbijbuurtschapHelle
Cultuurlandwaarindemeesteheggenzijnverdwenen.Eenpoel,een
enkeleheg,eenhollewegenrestantenvanboomgaarden.
A.11.StroomgebiedvandeSchae&erggrub
KleindeelElzetterbosch,verdercultuurland.
Enkeleheggen,tweegrafteneneenpaarhollewegen.
Bronnenenbeekjeinzwaarbemestcultuurlandgrotendeelsonderde
grondgewerkt.
A.12.HellingmetAnoniemewaterloop
Cultuurlandmettweedrassigebrongebiedjes,enkeleheggen,een
hoogstamboomgaardeneenholleweg.
A.15.StroomgebiedvandeElzettergrub
CultuurlandenbebouwingvanMechelen.Enkelerestenvandrassige
graslanden,kwelzoneseneenelzenbroekbosje.
A.14»CultuurlandtennoordenvanMechelen
Grootschaligakkercomplexmetenkelelijnvormigeelementen,een
poeleneengraftwaarindassenburcht.
A.15.RechterdalwandvandeMechelderbeek
Cultuurlandmetbebouwingvan Hilleshagen enMechelen.Langsbeek
ligteenaantaldrassigegraslandenmetkwelzoneseneenelzenbronbos.Voortseenaantalhollewegenenenkeleheggenentweekleine
loofbosjeslangsdeMechelderbeek.Debeek zelfisvanbetekenis,
evenalsdelenvandeoevers,waarzichdiversepuntbronnenbevinden.
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A.16,OeverstrooktenzuidenvanMechelderbeek
Overwegendcultuurlandmetrestantenvanheggen.Inhetdalvan
deMechelderbeek eentweetalkwelzoneseneenkleinbronbosje.
Potentieelwaardevolgedeelte.
A.17»StroomgebiedHermensbeek
OpplateauenhogeregedeeltenvandehellingenhetElzetterbosch.
Verdercultuurlandmetheggen,eenenkelegraft,hollewegeneneen
hoogstamboomgaard.Brongebiedeninbovenloopenenkelevochtige
graslandjeslangsbeek.Verschillendebronnenliggendichtbijeen.
Debeekzelfiseveneensvanbetekenis.Eenperceeltjedroog
schraalgrasland.
A.18.Stroomgebied2ezijtakMechelderbeek
OpplateauenbovenhellingElzetterbos,lageropdehellingen
cultuurlandmetenkelehoogstamboomgaarden,verschillendeheggen,
eengrafteneenschraalgraslandperceeltje.Brongebiedvanzijtak
isaangetast,beekjemetplaatselijkrestantenvanvochtigschraalland.
A.19»Stroomgebied1ezijtakMechelderbeek
Cultuurlandmetrestantenvanvochtiggraslandmetkwelzones,een
grafteneenholleweg.Beekjemetdrassigeplekkenlangsoevers.
A.20.BovenloopMechelderbeek
OpplateauenbovenhellingenligthetVijlenerbosch.Inhetcultuurlandzijneenaantalhollewegen,enkeleheggen,graftenenpoelen.
Wegbermmetrestantenvanschralevegetatie.Droogstaandepoelen.
BrongebiedtenzuidenvanVijlenisverdroogd,vervuildenonder
degrondgewerkt.Overgangenvanbosnaarcultuurland zijnop
verschillendeplaatsennogniettesterkgestoord.
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±S.HetstroomgebiedvandeSelzerbeek
OpNederlandsgrondgebiedbestaathetstroomgebiedvandezebeek
uittweehelftendieonderlingzoverschillen,datzehiernaafzonderlijkzullenwordenbehandeld.Delinkerhelft(zuidwestelijk
deel)omvatgebiedseenheden 1totenmet 18,derechterhelft
(noordoostelijkgedeelte)20totenmet26.
DeSelzerbeek,delangstebergbeekvanNederland,isinmorfologischopzichtnogmaarnauwelijksaangetast.Devervuilingechter
isreedsenkeledecenniazodanig,datdehydrobiologischebetekenis
vandebeekthansnogmaargeringis.Depotentieszijnechternog
steedsgroot.Hetbeekdalisasymmetrischvanopbouw,denoordoostelijkedalwand,diezichopDuitsgrondgebiedvoortzet,heeft
eenhellinghoekvangemiddeld 1:10,dehellingenvanhetzuidwestelijkdeelvanhet stroomgebied zijnwatmindersteil,globaal
methellingenvan1:20,meteenknikongeveerterhoogtevande
180mhoogtelijn.HetbeekniveauterhoogtevanVaalsligtop
+ 180m,bijWahlwilleropongeveer100m,eenvervaldusvanca.
1:80.
I.Linkerhelftvanhetstroomgebied
DitgebiedwordtgevormddooreendeelvanhetplateauvanVijlen
metzijnnaarhetnoordoostenaflopendedalhellingen.Hetplateau
ligtopca.500meter+NAP,metalshoogstepunt (vanNederland)
hetDrielandenpunt op321mhoogtebovendezeespiegel.
HetplateauvanVijlenisopgebouwduitformatiesvanhetBovenkrijt,
VaalsergroenzandenAkenszand.Ongeveertennoordenvandelijn
Lemiers-HolsetbestaatdeformatieuitGulpensekalk,eveneens
behorendetothetBovenkrijt.Hetplateauisafgedektmetvuursteeneluvium:voedselarmevuursteenhoudendeleem,meteenaaneengesloten
vuursteehlaagopbetrekkelijkgeringediepte.Hetbosbestaatvoornamelijkuitloofhout,naaldhoutenhakhoutrestanten,diegedeeltelijktotopgaandboszijnomgevormd.Debetekenisvandezebossen
isgroot.Indeeersteplaatsisheteenvandemeestuitgestrekte
envoedselarmstebosgebiedeninZuid-Limburg,dietengevolgevan
zijnrelatievegrotehoogtebovenzeeniveaubijzondereperspectieven
totinstandhoudingbezitendaardoortevenseenafgeleidebetekenis
voorzijnomgevingheeft(gradiëntsituaties).Infloristisch/
vegetatiekundigopzichtbeschouwdbezittendezebossenwaardevolle
potentiëlemogelijkheden.Defaunistischewaardeisgroot,erkomen•'•'
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dassen,boom-ensteenmarters,hazelmuizen,roofvogelsenuilenvoor.
De260mhoogtelijnvormtongeveerdegrenstussenbosencultuurland.TussenVaalsenVijlenbestaatditlaatstevrijweloverwegend
uitgrasland,tennoordenvandewegVijlen-Mamelisbepaaltde
akkerbouwinhoofdzaakhetlandschapsbeeld.Bouw-engraslanden
zijnintensiefincultuur.
Deovergangbos-gras/bouwlandisopdemeesteplaatsenweinig
gestoord.Delandbouwinvloedendievanhetcultuurlanduitgaanzijn
hier,mededoordegunstigeligging (hetbosligthoger)niet
desastreus.Deovergangsgebieden tenzuidenvandeEpenerbaanzijn
gekenmerkt doorvaak zeerfraaiehagen.Dwarsopdehellingenkomen
enkelehollewegenvoor.HetdeeltennoordenvandelijnVijlenLemiersisinhetalgemeenarmeraandezelandschapselementen.
DevierzijbekenvandeSelzerbeek stromendoorzijdalen.Zehebben
hunbrongebieden in,enstromenalle doorgrasland,datvrijwel
altijdtotaandeoeversvandebekenintensiefincultuuris.
Plaatselijkkomenlangsdebekennogenkele,meestalkleine,
schralegraslandrestantenvoorenooksommigebronnen,waaronder
enkelewaterrijkehelokrenen,zijnnogbijzonderwaardevol.
VandezevierzijbekenvandeSelzerbeekheeftdeZieversbeekeen
aantalzijtakkendiehieropafwateren.
Hoogstamboomgaardenvanbetekeniswordeninditbeekdalgedeelte
nauwelijksgevonden.
Deaandebossengrenzendecultuurgronden zijnvanbetekenisals
fourageergebiedvoorhamstersendassenterwijlookverschillende
indebossenbroedenderoofvogelsenuilenhierhunjachtgebied
hebben.Enkele storendedorpsuitbreidingen ennieuwbouw (metname
bijWolfshaag)doenafbreukaandebetekenisvanhetonderhavige
gebied.Camouflerendebeplantingen (inrichtingvanfruitcultuur,
indienrealiseerbaarhoogstamboomgaarden)zijnhiergewenst.
(B.1.t/mB.18.)
B.1.BoawachterijVaals
HoogstedelenvanplateaumetMalensboschenSchimperbosch.
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B.2. Vaalsbroekermolenbeek
Hoge delen, Schimperbosch met vaak weinig gestoorde overgangen naar cultuurland. Gave Vaalsbroekermolenbeek met
hydrobiologisch waardevolle bron die als put is ingericht.
Een holle weg en enkele graften en heggen.
B.3. Molenbroekerbeek
Loofbos op plateau en hogere delen van de dalhellingen.
Brongebied van de beek, op oostelijke tak na morfologisch
nog gaaf. Goede voorbeelden van puntbronnen en helokrenen.
Midden- en benedenloop hebben een bergbeekkarakter. In het
gebied zijn nog enkele heggen. De nieuwbouw van Wolfshaag
is storend.
B.4- Wo1f
hagerbeekdal
Puntbronnenivan de beek zijn sterk verstoord, doch in
faunistisch opzicht van betekenis (enige vindplaats van
Diamesa spec, in ons land). Klein loofboscomplex op hellingen bij "De Linde". Storende bebouwing van Wolfshaag.
Voorts is er een enkel hegrestant.
B.5. Vaalserberg met bovenloop van de Zieversbeek
Op de hogere dalhellingen ligt het Preusbosch dat op veel
plaatsen weinig of geen gestoorde overgangen naar cultuurland te zien geeft. In cultuurland is een klein moerasje
(op de grens met B . 6 . ) , een weg met heggen en enkele resten
van heggen.
Zieversbeek met bronnen onder de grond gewerkt. Bronnencomplex
met waterrijke helokrenen met bronnenfauna en enigszins
schrale vegetatie. Verdere bovenloop van de beek nog intact.
B.6. Zijloop Zieversbeek
Op hogere dalhellingen het Preusbosch.
In cultuurland resten van heggen en op grens met B.5« moerassige laagte. Verder kleine schraallandcomplexen (droog).
B.7. Bebouwing kom Vaals
Restanten van een graft en van heggen en enkele essenknoten
en een paar kleine bosjes bij Klooster Bloemendal.
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B.8.ZijbeekZieversbeek
Cultuurland,tweehollewegenmethoutsingelsenlandgoedbos
metroekenkolonie.Bronondervuilstort,metenkelehelokrenen
enpuntbron.Benedenstrooms isbeekhydrobiologischvanmeer
betekenis (o.a.ijzerrijkkwelwater).
B.9.Veyerhofenomgeving
Cultuurlandmetenkelegraftenenbebostebredewegbermen.
Bronnenzijnvrijwelverdwenen,bovenlopeninbuizengelegd.
Dankzijgoedewaterkwaliteit isbeekfaunanogbewaardgebleven.
Deoeverszijnplaatselijkfloristischvanbetekenis.
B.10.Midden-enbenedenloop Zieversbeek
Cultuurgraslandmetenkeleheggeneneengrubpluspotentieel
interessantekwelzonesindalvandebeek.Plaatselijk zware
knotwilgenenessen,eenpaarhollewegen(éénmetvuilstort).
Ondanksdevervuilingvanhetwaterisdebenedenloopvande
beeknogsteeds(voornamelijkmorfologisch)vanbetekenis.
B.11.ZijtakYaalsbroekermolenbeek
BroniseenverruigdewaterarmehelokrenebijhetgehuchtRaren.
Indezebebouwingneemthetbeekjerioolwateropenwordt
ernstigvervuild.Voortsisereenhegenenkelerestenvan
heggen.
B.12.Vinnebroekerbeek
OphogedelenvanhetdalMalens-enHolsetterboschmetplaatselijkweiniggestoordeovergangennaarcultuurland.
Debronnenzijnmatigbemest.Middenloop ismorfologischniet
sterkaangetast.Inhetcultuurland zijnenkeleheggenenhegresten,voortseenverruigdeholleweg.
B.15.ClaasvelderbeekenomgevingHolset
Bronvijvers,inHolseto.a.vanbetekenisvoorvroedmeesterpadden.
Debeekisvervuildenvergraven.Incultuurland enkeleholle
wegen,eentientalheggeneneenfraaieLindelaaneneengraft.
Eenhoogstamboomgaard entweebelangrijkepoelenbijdekerk.
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B.14.DalvandeHermensbeek
DehelftvanditgebiedwordtdoorhetHolsetterboschingenomen.
Ditgrenstaanakker-engraslandenerzijnplaatselijkwat
storingsinvloedenherkenbaar.Elderszijnovergangennoggaaf.
Oplageredeleniscultuurland,graslandenakkersenklein
aantalgraften,2hoogstamboomgaardeneneenzestalhollewegen,
waaronderzeerfraaie,eneenLindelaan.
BronnencomplexvanEinrademet zeerbelangrijkehelokrenen
enhetbelangrijksterheokrene-fragmentvanMergelland.
Beekgaafmetrijkefauna.Diversekwelstrokenwaarvaneenaan
drogerschraalland.Akkersinbosrandpotentieelwaardevol.
B.15.DalvandeHarleserbeek
OpplateauenhogedalhellingenhetKerperbosch.
Inhetcultuurland zijnenkelehollewegen,heggeneneen
drietalhoogstamboomgaarden eneenfloristischbelangrijke
wegberm.Bronnenvandebeek zijndermategedegenereerddat
herstelnauwelijksmogelijklijkt.Beekeveneensvervuilden
rechtgetrokken.
B.16.Cultuurland tenoostenvanVijlen
Complexakkersengraslandenopdeplateauhellingenwaarin
eenaantalhollewegen,heggen,eenrijessenknoteneneen
bronineenbetonnenbak.Verdereendroogdalmetschraalgraslandvegetatieopvuursteeneluvium.
B.17.DalhellingentussenMamelisenNijswiller
Enkelefloristischinteressantedrogeschralegraslandrestanten
(waarondereencomplexvanca.15ha)verspreidtussenakkers
encultuurgrasland,deelsvanactueledeelsvanpotentiële
waarde.Voortseenbebostegrubmetdassenburcht,eentweetal
wegbermenentweepoelen.
B.18.DalhellingentussenNijswillerenPartij
Cultuurlandmetenkeleheggen,eenviertalhollewegenen
verscheidenegraften.Voortsenigefloristischinteressante
wegbermen,o.a.langsdeverharderijksweg,enenkelerestanten
vandrogeschralegraslanden.Inditgebiedzijntweepoelen
verdwenen.
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B.H.Rechterhelftvanhetstroomgebied
Inwezenkanhierfeitelijknauwelijksvaneen"dalgedeelte"
wordengesproken.Debeek stroomthiernamelijkvrijweldirect
aandevoetvandesteilstehellingvanhetasymmetrischebeekdal.
Deze steilehellingenvormendeabrupte zuid-enzuidwestrandvan
hetplateauvanBahneheide.DitplateaudatzichinDuitsland
voortzet,isopgebouwduitKunraderkalk,terwijldehellingen
uitGulpensekalkbestaan«,Dezeformaties zijnophetplateauen
hoogopdedalhellingenbedektmetverweerdekrijtbodemsmeteen
hoogpercentage (<40%)lössleem.

Lageropdehellingenbedekkencolluvialeleembodemsdeonderliggendekrijtgronden.HetplateaubereiktinNederlandtennoordoostenvanNijswillermet 180m+NAPzijngrootstehoogte,in
DuitslandvormtdeSchneebergmet180mtennoordenvanVaalshet
hoogstepuntvanditplateau.
Metuitzonderingvantwee,tesamenca.75hagroteboscomplexen.
hetColmonderboschenhetPlattebosch bestaathetgehelerechter
deeluitcultuurgrond,voordehelftgraslandvoordehelftakkers.
HetdeeltennoordenvanNijswillerenVahlwillerisgekenmerkt
dooreenrelatiefgrootaantal,deelsnogbijzondergavegraftenen
enkelezeerfraaiehollewegen.Dehellingenzijngrotendeelsnog
onaangetast.Ofschoondecomplexenakker-engraslandvrijgroot
vanomvangzijn,maakthetlandschap,doordediepedalinsnijdingen,
graftenenhollewegenplaatselijk tocheenkleinschaligeindruk.
DedorpenWahlwiller,NijswillerenMamelisliggendirectaande
voetvandehellingenlangsdebeek.Dehellingenzelfzijnniet
bebouwd.
Hetkleinschaligelandschapmetzijngraftenenhollewegenis
rijkaanvogels.
Doordevariatieindebodemtypen,enhetfeitdathetgebiedals
geheelweiniggestoordis,isdepotentiëlewaardebijzondergroot.
Detrofie-gradiëntdiedeomgevingvanhetVijlener-enVaalser
plateaukenmerkt,ontbreekthierechter.Daarentegenisdeaanwezigheidvankrijtaandeoppervlaktehierweereenzeer
positievefactor(n.b.krijthellinggrasland).
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B.19•DalhellingtennoordoostenvanWittern
Grootschaligcultuurlandschap (voornamelijkakkers)meteen
grafteneenholleweg.Potentieelwaardevolgebied.
B.20.DalhellingentennoordenvanWahlwiller
Cultuurlandschapmeteengrootaantaldeelszeerwaardevolle
graften,enkelehollewegenenwegbermeneneenkalkgraslandje.
Erzijnnogenkelehoogstamboomgaarden.
Hetbetrefthiereengavedalwanddienogweinigisaangetast.
B.21.DalhellingvandeKruisberg
Cultuurlandopsteiledalhellingmeteengrub,eentweetal
potentieelbelangrijkevrijschralewegbermen,enkelegraften
enheggeneneenpoel.Weinigaangetastgebiedmetgoedemogelijkhedenvoornatuurbeheer.
B.22.DroogdaltennoordenvanNijswiller
Cultuurlandschapmethoogstamboomgaard enenkelerestendaarvan,
een8-talgrafteneneenholleweg.Debelangrijkegrubwordt
bedreigddoorbrand,vuilstortenbeweiding.Voortsligter
eenkleinloofboscomplex.BijNijswilleriseenholleweg
opgevuldenzijngraftengeëgaliseerd.
B.23.Droogdal tennoordoostenvanNijswiller
Hetcultuurlandschap,2groteakkercomplexengescheidendoor
grasland,vertoonteenvrijkleinschaligpatroon.Hetisrijk
aan,vaak zeerwaardevolle,graften,enerligteenzeerbelangrijkegrub.Voortskomenerenkelehollewegenvooreneen
kleinaantalheggen.Inditdeelgebiedliggenverdernog4
deelsactueel,deelspotentieelbelangrijkedrogeschrale
graslandresten.Hetgehelegebiedispotentieelgezienzeer
waardevol.Hetzuidwestelijke deelissterkaangetastdoorde
nieuwbouwvanNijswiller.
B.24.OmgevingPlattebosschen
Hetboscomplexisvangrotenatuurwetenschappelijkewaarde.In
hetomringendecultuurlandkomenenkelebloemrijkewegbermen
voor,eentweetalgraften,doorbeweidingaangetast.
Hetpotentieelnogwaardevollegebieddegenereert echterin
sneltempo.
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B.25.ZuidelijkdeelvanPlattebosschen
TussendezebossenenhetColmonderbosligteenplateau
eneendroogdal.Hetcultuurland ishiersterkbemest,hetgeen
o.a.ooktotuitingkomtindesterkgeëutrofieerdebosranden.
Erisnogslechtséénpoelaanwezig(waarinTriturusalpestris).
Erzijnnogmaarenkeleheggen,knotbomen,graftenenholle
wegendiealle sterk inverval zijn.Potentieel ishetgebied,
ondanksingrijpendecultuurinvloeden,nogsteedsvanbetekenis.
B.26.Colmonderbosch
Ditbosdathetplateauendehogeredelenvanhetdroogdal_
omvatisvangrotebetekenisinbotanischenzoölogischopzicht,
Inhetaangrenzendecultuurlandliggendeelsgave,deels
doorbeweidingaangetastegraften,eenstukjeschraalgrasland.
Eengrubinhetgebiedisgedeeltelijkmetafvaluithet
Kloostervolgestort.
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C.HetstroomgebiedvandeEyserbeek
Ditbeekdalwordtaandenoordzijdebegrensddoorhetplateauvan
Ubachsberg,aandezuidkantdoordatvanBahneheide.Beideplateaus
bereikeneengemiddeldehoogtevanongeveer200mbovenNAP,
terwijldehoogtevandedalbodemvarieertvan95minhetwestelijke
deeltotongeveer140-150mbovenstrooms.Debronniveausvande
Eyserbeek enhaarzijtakkenliggenopca.170m+NAP.Hetca.3000
hagrotegebiedwordtin0-Wrichtingdoorsnedendoordezebeek.Ongeveerevenwijdighieraanbevindt zichopdedalbodem despoorlijn
Valkenburg-Aken,deelsingegraven,deelsgetraceerdópeenopgeworpen
dijklichaam.Dedalhellingen zijn,vooralaandenoordkantvaak
bijzondersteil.Hellingenvan1:6en1:7(bijvoorbeeldinhet
graftenlandschapbenoordenOvereys)zijnbeslistnietzeldzaam.
Bovendien zijndezehellingenoptalvanplaatsendoorsnedenmet
dwarsopdehoogteliggingverlopendeerosiedalen.Tenzuidenvan
Simpelveld zijndehellingenrelatiefwatflauwer.Plateausen
dalhellingenbestaanhieruitafzettingenvanhetBovenkrijt,het
oostelijkdeeluitVaalserzand,dewestelijkegedeeltenuitKunraderkalk,terwijldeondergrond indedalbodemoverwegenduit
Gulpensekalkbestaat.Dezeoudeafzettingen zijnmetkrijten
krijtverweringsgronden (doorgaansmetmeerdan40%lössleemgemengd)
bedektenmetlössleemgrondenzonderA-laag.
Inhetbeekdalliggenbehalveenkelekleineredorpen(Piepert,Eys
enOvereys)ookdegroterewoonkernenSimpelveldenBocholz,terwijl
ookopdeplateausverschillende dorpenliggen.Almetalismeer
dan300ha(ruim10%vanhetgebied)bewoond.DitisvoorMergelland
eenbijzonderhogebebouwingsdichtheid.
Dedalbodemis,afgezienvandebebouwinggrotendeelsalsgrasland
ingebruikdatzeerintensiefincultuurisengeenuitoogpunt
vannatuurbehoudwaardevolleelementenbevat.
Deplateausaanbeidezijdenzijneveneensintensiefingebruik,
ongeveervoordehelftalsakkerlandenvoordeanderehelftals
grasland.Zowelakkerlandalsgraslandcultuurwordengrootschalig
bedreven.OpderelatiefflauwehellingentenzuidenvandeEyserbeek
komenslechtsenkeleheggen,graftenenhollewegenvoor.Dehellingen
aandenoordzijdedaarentegen zijngekenmerktdooreengroteraantal
waardevollegraftenenhollewegen.Erkomenenkelehoogstamboomgaardenvoorenenkelegoedontwikkeldeheggen.
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Bossenzijnslechtsspaarzaamvertegenwoordigd inditgebied.
HetzijndeEyserbossen,tennoordenvanPiepert,hetbosvan
KasteelGoedenraad enenkeleverspreidinhetdalgelegenkleine
bosjes.Dezebossen zijnvangrotebetekenis,vooralalsbroedgebied
voorroofvogelsenuilen.Debossenherbergenverder:das,eikelmuis(beidentennoordenvanPiepert),boommarterterwijlinde
periode1950-19^2regelmatighamsterswerdengesignaleerd.
DeEyserbeekisevenalshaarbronnenenzijtakkenernstigverstoord
doormenselijkeingrepen.Tochismetnamedebovenloopnogpotentieelvanbetekenisomdatdemorfologienietonomkeerbaarisaangetast,zodatermogelijkhedenvoorherstelaanwezigzijn.
Hetgehelegebiedispotentieelwaardevol,doordatdebodemeen
grotemateaanvariatievertoonteneropverschillendeplaatsen
kalkaandeoppervlaktekomt.Metnamedesteilehellingenaande
noordzijdebiedenbijeenjuistgevoerdverschralingsbeheergoede
mogelijkheden.
Ookdebeekdalgraslanden zijnplaatselijk,potentieelgezienwaardevol.

C.1.LinkerdalhellingvandeEyserbeek enrechterdalhëlftten
noordoostenvanSimpelveldenBochholz
Cultuurland,akkerszowelalsgraslandmetbebouwingvan
Simpelveld,BochholzenBochholtzerheide.Inditbetrekkelijk
grootschaligcultuurgebied (oppervlakteca.1500ha)komen
nogenkeletientallengraften,hollewegen,schralewegbermen
enheggenvoor.Voortswerden8poelenendrinkbakkengevonden
dievangrotebetekeniszijnvooramfibieën.Tweepoelenwaren
verdwenen.
C.2.PlateaumetdroogdalenbijBosschenhuizen
Sterkhellendcultuurlandmetophetplateauendelenvande
droogdalengrootschaligeakkers.RondBosschenhuizenwatboomgaardjes,eenenkelehollewegeneenpaargraften.Plaatselijk
eenkalkgraslandjeenverderpotentieelgeziengunstigesituatiesvoorverschraling(armerezandbodems)bovenlagerekalkhellingen.
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C.3«HellingbijBulkemsbroek
Voornamelijksterkhellendeakkersmeteenbetrekkelijkgroot
aantalgraften,eenviertalhollewegeneneenenkeleheg.
C.4»DroogdaltenzuidenvanTrintelen
Opplateausenhoogstedalwandengrootschaligakkerlandschap,
vooralinhetdroogdal zelfenkelehollewegen,waarondereen
bijzondergaafvoorbeeld,envrijveelgoedegraften.
Driewaterbevattendepoelen,o.a.eenmetgeelbuikvuurpadden,
enenkeleheggen.Voortseendoorbegrazingaangetastbosje
enenkeleleemgroevesindesteildalwanden.
C.5>DalhellingbijOvereys
OpdezefraaiehellingenligthetbosvanhetlandgoedGoedenraad.Erkomenzeerveelbijzondergavegraftenvoor,waarvan
ereentotdefraaistevangeheelMergellandkanwordengerekend.
Verderenkelehollewegenenheggen.Potentieel enactueel
isditdeelgebiedbijzonderwaardevol.
C.6.DroogdalbijEys
Inditsterkgeaccentueerde droogdalliggenzeerveel,meestal
goedontwikkeldegraften,enkelehollewegenenveelheggen.
Verder3poelenenenkeledrinkbakkendievanbetekeniszijn
vooramfibieën.Hetcomplexisactueelzowelalspotentieel
vangrotewaarde.
C.7.EyserbossenmetdalhellingenbijPiepert
DeEyserbossenzijnvangrotebotanischeenzoölogische
betekenis.Aandebenedenkantvanhetboszijnbijzondergave
overgangennaareengoedontwikkeldkalkgraslandopdehellingen.
Belangrijkebronsituatiesaandevoetvandehelling.Verder
komenerzeker30graftenvoorwaaronderenigezeergoedontwikkeldevoorbeelden,enkelebotanischrijkehollewegenen
eenkleinkwelgebiedmetgoudveilenreuzepaardestaart.
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D.DroogdalentussenUbachsbergenWi.jlre
Ditca.900hagrotedeelgebiedwordtin0-Wrichtingdoorsneden
dooreen4kmlangdroogdaldatzichongeveer30-70mdiepinhet
plateauvanUbachsbergheeftingesneden.Opdezuidhellingenkomen
zevendwarsdalenvoor,waarvanhetgrootste,terhoogtevanEikenrade
+ 2kmlangis.Ditdalensysteemgeeftaanhetlandschapeenopvallend
relief.
HetplateauvanUbachsbergendeomgevingvanEikenradebestaatin
deondergronduitOligoceen,terwijlverderKunraderkalkenGulpener
kalkvoorkomen.Ophetplateau zijndezeafzettingenmetlössleem
bedekt enmetgrindhoudende grondenplaatselijkmetkrijtgemengd.
Indedalenwordencolluvialeafzettingenaangetroffen.
Alhoewelhetgebiedalsgeheelbeschouwd tengevolgevandehier
uitgevoerderuilverkaveling sterkafgetakeld is-tientallen
graften,velehollewegen,kilometersheggenenhagenzijnvande
aardbodem weggevaagd-komenerplaatselijknoggavedelenvoor,die
meestalmaarkleinvanomvangzijn.Enkele steilehellingendragen
noggraftenenhollewegenenrondUbachsbergkomennoghoogstamboomgaardjesvoor.Denogresterendegraftenenhollewegenworden
vrijwelallesterkbedreigd.Tevrezenvalt dat,wanneernietsnel
wordt ingegrepen,binnenenkelejarendelaatstegraftenverdwenen
zullenzijnendehollewegendoorbrandnetelsgedomineerd zullen
worden.
Landbouw, akkerbouwengraslandcultuurwordengrootschaligbedreven
enhetisalleenaanhetreliefvanhetgebiedtedankendathet
geheelinlandschappelijkopzichtbezientochnogeenprettigeindruk
maakt.Lokaalkomenfragmentenvoorvankalkhellinggrasland.
Gedurende deinventarisatieperiode 1950-1962werdhetgebiedvrij
intensiefdoorhamstersbewoond.Overdehuidigepopulatiedichtheid
isnietsbekend.
Doorhetsterkerelief,degevarieerdebodemopbouw enhetlokaal
voorkomenvankalkaandeoppervlakteishetgebiedpotentieel
nogsteedsvangrotewaarde.Bijeengoedgericht verschralingsbeheer
zijnhiergoedemogelijkhedenvoordetoekomst.
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D.1.Noordelijke dalwandvandeGeul,tussenEyserbosenFromberg
Vrijsterkhellendgebied,doortweedroogdalenversneden.
EendeelvandeEyserbossen,vanbelangvanwegedeplaatselijk
goedontwikkeldebos-enzoomvegetaties envoorbijvoorbeeld
das(burcht)enwespendief (broedplaats),ligtinditgebied.
Plaatselijk dagzoomtkalk;openkeleplaatsen (wegbermen,langs
despoorbaan,enkelegraftenenéénweilandje)goedtotzeer
goedontwikkeldekalkgraslandvegetaties.Inwatwellichtderijkste
wegbermvanZuid-Limburgiswerdnaastdekarakteristiekekalksoortenookduivelsnaaigarenaangetroffen.Inhetgebiedbevinden
zicheenachttalgoedtotzeergoedontwikkeldehollewegen,ten
delemethoutigegewassenbegroeid,vooreenanderdeelmetgrazige
vegetaties.Inhetlaatstegevalplaatselijkwatkalkgraslandfragmenten.Voortskomenruim20,tendelegoedtotzeergoed
ontwikkelde,graftenvoor,metopéénplaatseendassenburcht.
Hetcultuurland (akkers,vrijveelgrasland,enkeleboomgaarden)
wordtintensiefgebruikt.
D.2.HogerugtennoordoostenvanVijlre
Grootschaliglandbouwgebied,afhellendnaarFromberg,metenkele
minofmeervlakke droogdalen.Nogslechtsenkelerestantenvan
graften,eenenkelehollewegeneensterkverruigdegrub.
Heggennogslechtsrudimentairaanwezig.
D.3.Droogdalbi.jEikenrade
Vertaktdroogdal,dattotdesteilstevanZuid-Limburgbehoort.
Tendelebegroeidmethoutigegewassen,metplaatselijksterke
ruderaleondergroei;tendeleminofmeergrazig.Plaatselijk
herfsttijloos.Sterkeeutrofiëringtengevolgevanwaterlozing
indegrubendoorintensiefagrarischgebruikvandeaangrenzendegronden.Opdalflankenvele,tendeleafgetakelde,graften.
Voorhetoverigezeerintensiefinagrarischgebruik;plaatselijk
nogenkelehoogstamboomgaardenenheggen.
D.4.HeuvelsendroogdalentennoordenvanEikenradeenMingersberg
Zeergrootschalig,sterkgenivelleerd,intensiefagrarischgebruikt
gebied.Tientallengraften,verschillendehollewegenengrubben
enveleheggenzijnhier,inhetkadervanderuilverkaveling
Zansdalerveld,vandeaardbodemweggevaagd.
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Plaatselijknog(restantenvan)graften,aldannietmethoutige
gewassenbegroeid;enkelehollewegenmetgoeddeelsruderale
ondergroei (plaatselijkmetkompassla),eenalsvuilstortgebruiktegrindgroeveenenkeleheggen.Verdwenengraftenvaaknog
doordagzomendekalkteonderscheiden.
D.5.Vrakelberg c a .
Gebiedmetsteilezuidhellingenmettientallen, aldanniet
methoutigegewassenbegroeide,graften,tweegroteredroogdalen
enopdehoogste delen plaatselijkmetpotentieelvoedselarmere
gronden(Schaapsdries).Tweeboscomplexen,waarvanéénopvoormaligelandbouwgrond,metdaarinvelegraften.Enkelegoede
kalkgraslandjes(buitenhetreservaat)ineenwegbermenopeen
picknickplaats.Inhetlaatstetengevolgevanintensievebetredingplaatselijk alvervangendoortrivialetredplanten;tegen
bosjeaaneengoedontwikkeldzoomgezelschap(o.m.spinnenorchis).
Vrijwelallegraftenzijnthanssterkaanaftakelingonderhevig,
doordatze,hoeweltijdensderuilverkavelingzelfnietvernietigd,bijdetoedelingbinnengrotekavelszijnkomenteliggen
ennudoorweidendveewordenafgetrapt.
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E.GebiedtussenValkenburgenRansdaal
Ditgebiedligtopdezuidflankvanhetplateauvanïïbachsberg
enhetwordtdoorsnedendooreendrietalerosiedalenmetzijdalen
dieaanhetlandschapeentamelijkgeaccidenteerdkarakterverlenen.
HetwordtintweehelftenverdeelddoordespoorlijnvanSchinop
GeulnaarHeerlen.Aandezuidzijdewordtdegrensgevormddoorhet
Geuldal,daarvanechtergescheidendoordespoorlijnValkenburgSchinopGeul,
DegeologischeondergrondbestaatuitformatiesvanhetMioceenen
hetOligoceen,dieechteronderdikkelösspakettenschuilgaan.Op
dedalhellingenliggengrindhoudendebodemsencolluvialeafzettingen,
lokaalgemengdmetkrijtenzand.
Degrootstehoogtewordtbereiktophetplateautenzuidenvan
Ransdaalop165m+NAP.HetGeuldalligtongeveerop70-80mboven
zeehoogte.Opdeplateausendehellingenwordthoofdzakelijkakkerbouw bedrevenenwelopgrootschaligewijze.Plaatselijkkomengraslandenvoorenenkeledelenwaarnoghoogstamboomgaardenworden
gevonden,voornamelijk rondRansdaalwaarooknogsporadischenkele
minderintensiefincultuurgebrachtegraslandjeswerdenaangetroffen.
Rondom dezenederzettingookenkelehagen.
Erisweinigbos,alleenhetbosbijSchaesbergenhetdaaraangrenzendebosdatdoordespoorlijnwordtdoorsneden,zijnvermeldenswaard.
Hetlandschapisvoortsinnadeligezinbeïnvloeddooreenuitgevoerde
ruilverkavelingdiezeernadrukkelijkhaarstempelophetgeheel
heeftgedrukt.Indedriehoektussenbeidespoorwegenliggennog
enkelefraaiegraftenopdedalhelling.De"AchtBundersweg",voorheen
eenvandefraaistehollewegenuithetgebiedisnagenoegverdwenen.
Gedurende deinventarisatieperiode 1950-1962werdeninhetgebied
nogoptalvanplaatsenhamstersaangetroffen.InhetbosSchaesberg
werdendas,eikelmuisenboommartergesignaleerd.HetgebiedtennoordwestenvandespoorlijnSchinopGeul-Heerlenisvanbelangals
fourageergebiedvoordedassenuitdeomgeving.
Doordevariatieinbodemopbouwendeplaatselijk steilehellingen,
medegezienhetvoorkomenvanrelatiefkalkrijkebodems,zijnhier
mogelijkhedenaanwezigvoorrelntroductievankalkhellinggraslanden
oprendzina'senschralegraslandenoparmevuursteen-engrindgronden.
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Bepotentiëlewaardeva.nditgebiedisdaaromgroterdanzijnactuele
betekenismomenteel zoudoenvermoeden.
E.1.St.Pietere,o.
Betrekkelijk grootschalig,intensiefgebruikt,landbouwgebiedmet
eentweetalhollewegen,enkelegraften,waaronderéénzeerlange
dietendelemethoutigegewassenisbegroeideneenbosjemeteen
minofmeerruderaleondergroei.Eenenkelrestanthoogstamboomgaard.
EendeelvanhetSohaasbergbosligtbinnenditgebiedsonderdeel.
E.2.Sohaasbergbose.o.
Inditgebiedsonderdeel,doorsnedendooreenspoorbaan,ligthet
grootstedeelvanhetSohaasbergbos.Ditbosligtopeenzeergevarieerdebodemmetondermeercontactsituatiestussenkrijten
grint.Opverschillendeplaatsenkomthetkrijtaandeoppervlakte.
Hetbos,voorzoverhetloofbosbetreft,draagteenCarpinionkarakter.Deoostrandwasvroegergekenmerktdoorovergangennaar
kalkgraslanden.Nogsteedsbiedthetbosmetomgevinggoedepotentiesvoornatuurbeheer.Buitenhetbosligtnogeenenkeleholle
wegenenkelegraftentemiddenvangrootschaligakkerbouwgebied.
E.3.PlateauenhellingenbijValem
Ditsterkgeaccidenteerde deelvanhetplateaubestaatinhoofdzaak
uitakkers,graslandendebebouwingtussenWalemenSchinopGeul.
Erkomennogenkelehollewegenvoor,enkelekleinebosperceeltjes
eneenpaarhollewegen.
E.4.Ransdaal
DegevolgenvanderuilverkavelingRansdalerveld zijn,ookindit
deelgebiedzeernadrukkelijk zichtbaar,directenindirect.Direct,
doordateengrootaantalgraftenenheggenenverschillende-al
danniet-hollewegen(waaronderdeberoemdeAchtbundersweg)
volledigisweggevaagd;indirect,doordatderesterendeelementen
ophetogenbliksnelaftakelen.Velegraftenwordenhierbespoten
enstaanderhalveblooteanerosie.Hetgrondgebruikisbijzonder
grootschalig(vnl.akkerbouw;eenzeergrotelaagstamboomgaard).
De"gespaarde"holle vég tenoostenvandeAchtbunderswegbijvoorbeeldvertoontintoenettandemat«eenruderaalkarakter;eenrestant
vaneenhollewegisingebruikalsvuilstort.

X.48

Hetwegenpatroonisingrijpendveranderd.RondRansdaalzelfis
hetlandschapnogbetrekkelijkkleinschalig,metveelheggen,
enkelegoede-zijhetgeasfalteerde-hollewegen,terwijlook
despoorbaannogenkeleleuke soortenoplevert.
E.5.Broninbebouwde sfeer"Schoonbron"
Evenalsindeelgebied4« zijnookhierdiepewondengeslagendoor
deruilverkaveling.InhetdroogdaltenzuidwestenvandeSchaapsdries (waarvanalleendenaamnogherinnert aanheteertijdsvoedselarmekarakter!)isdedirecteinvloednoghetminststerk:slechts
enkelegraftenalsmede eendeelvaneenhollewegzijnhierverdwenen;
eenenkelegraft draagt zelfsnogeenwat soortenrijkerebegroeiing.
HetlandschaprondPrombergis,mededoordetendelerijkbegroeide
hollewegenendevelenogresterendeheggen,nogsteedsaantrekkelijk.De "Schoonbron"diealshelder,drinkbaarwaterontspringt
isgeheelindebebouwde sfeergetrokken.Hetaanhetbeekjegrenzendegraslandperceel isnietvanbetekenis.
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F.RechterhellingenvanhetGeuldaltussenKlimmenenMeerssen
Deplateausendehellingenzijnwatbetreft dediepeondergrond
opgebouwduitOligocèneformaties, één smallestrook inhetGeuldal
uitMioceen.Deplateaus zijnmetlö'ssleembedekt,terwijlopde
hellingenvuursteeneluvium,gemengdmetzand-engrindbodemsvoorkomen.
Indedalencolluvialeafzettingen.
Hetgebiedwordtdoorsnedendooreennegentalerosiedalendiehun
oorspronghebbenophetplateauvanUbachsbergendiealleninhet
Geuldaluitmonden.Doorenkelevandezedalenstromenbeken,waaronder
deMinderbeek endeStassenbeekmetnamemoetenwordengenoemdin
verbandmetdegrotebetekenisvanhunbron-enkwelgebieden,waarin
enkelebijzonderwaardevollebronbosvegetatieswordenaangetroffen.
Deplateausdieglobaaldoorde130mhoogtelijnwordenomsloten,
zijninhoofdzaakalsakkersingebruik.Hetcultuurpatroonvan
dezeakkersisbijzondergrootschaligvankarakter.Plaatselijk
komenenkelegraslandenvoor,inhoofdzaak tussenRaarenMeerssen.
Hetgehelegebiedwordtgekenmerktdooreenvrijgrotebewoningsdichtheid,metnamede"toeristendorpen"Valkenburg,St.Gerlach
enMeerssendieneninditverbandtewordengenoemd.
Erliggeninditgebiedenkelewaardevolleboscomplexen,bijvoorbeeld
hetdoorStaatsbosbeheeralsnatuurreservaatbeheerdeRavensboschen
detenwestenhiervangelegen3boscomplexendietesamenhetKloosterboschvormen.
Indevijftiger jarenwerdhetcentrumvanditgebiednogvrijintensiefbewoonddoorhamsters.InhetRavensboschwerdenboommarter,
steenmarterendassenwaargenomen.
Verderzijnerenkelegoedbegroeidegraftenonderanderetenzuiden
vanRaar,KluisakkersenKattenbeek.BijdeHeihofliggenenkele
enigszinsschralegraslandjes.
F.1.OversteHerkenberg
Een,mededoorverstedelijking,vrijkleinschaliggebied,met
veelgoedonderhoudenheggen,enkele-deelsmetopgaandhout
begroeide-graften,hoog-enlaagstamboomgaarden,graslandjes
eneenholleweg.
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F.2. Stroomgebied Minderbeek
DeMinderbeek, een aantal bronnen en eenkwelbron.
DeMinderbeek wordt gevoed door een aantal bronnen en eenkwelbron inhet ten zuidoosten vanRaar gelegenmeest westelijke
deelvanhetKloosterbosch. Inhet bosbevinden zich enkele,ten
delemet bronbosvegetaties dichtgegroeide,vijvers.Inhet
oostelijke deelmet name wordenuitgebreide en zeerbelangwekkende bronbosvegetaties aangetroffen.Hetnoordelijke deelvan
hetbos,in een droogdal,vertoont over tientallenmeters (tot
halverwege het complex)de invloed vanhetniet-beboste deel
vanhet droogdal,dat als grasland ingebruik is.Langs de
oost- enwestrand is die invloed, zijhetminderver, eveneens
waarneembaar.
Ten zuidenvanRaarbevindt zich een tamelijk gaaf,van veel
graften,heggen en (restanten van)hoogstamboomgaarden voorzien,
graslandgebied. Enkele percelen (paardewei )worden betrekkelijk
extensief gebruikt. Inhetmeest zuidelijke deel wordt grootschalig akkerbouwbedreven;hierloopt eenholleweg.
F.3.DeelHouthemerveld
Grootschalig akkerbouwgebied, met één tamelijk ruderale,holle
weg.
F.4. Stroomgebied Stassenbeek
In ditgebied bevindt zich een deelvanhet Kloosterbosch.
De randenhiervanvertonen,plaatselijk sterker dan elders,de
invloedvan degrootschalige en intensieve akkerbouw op deaangrenzende hogere gronden. Inhetbosbevinden zichde- zeer
belangrijke -bronnenvan deStassenbeek.Het zuidelijke deel
vanhet gebied bestaat tendeleuit grootschaligbouwland, ten
deleuitvan graftenvoorzien grasland.De graften zijnoverwegend grazig.Plaatselijk restenvan hoogstamboomgaarden.
F.5.Kloosterbosch e.o.
Ten dele grootschalig landbouwgebied,ten dele (klei-akkers)
kleinschaliger,met geïsoleerde boomgroepen, een enkele holle
weg, enkele graften.Voorts 2grotere boscomplexen (Kloosterbosch)en tweekleinere,allevan grote betekenis.De randen
vertonen plaatselijk storingsinvloeden vanuit het aangrenzende
cultuurland. Inhet oostelijke deelvanhet gebied eenholle weg
met opgaandhout.
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F.6.Ravensbosche.o.
Deomgevingvanhetinhetnoordenvanditgebiedliggende
Maasdaliseenfraaikleinschaliggebiedmettalvangoed
onderhoudenheggen,hoog-enlaagstamboomgaardjesenenkele
hollewegen.DeStrabekervloedgraafwordtperiodiekgevoeddoor
tweeuitditgebiedkomendevloedgravenalsmede,permanent,door
eenvrijgrootaantalbronnen,diealleookvanbetekeniszijn
inbiologischezin.
Dehogeregrondeninhetgebiedwordengrootschaliggebruikt.
Eenenkelehollewegisverdwenen;eenaantalgraftenis,ten
delemetheggenen/ofopgaandhout,nogwelintact.
Benedenstroomslangsdebeekiseendeelvandeaandebeek
grenzendegrondenintensiefengrootschaligingebruik,terwijl
eenanderdeelkleinschaligervankarakteris(holleweg,hoogstamboomgaard,goedonderhoudenheggen).Ineenkleineikenbosje
mettendeleschrale,tendeleruderale,ondergroeibroedteen
wespendief.InhetRavensbosch zijnboom-ensteenmarter,
vosendaswaargenomen.
F.7».GebiedtennoordenvanKraaiendorp
Omvateendroogdalletje,metnogslechtsenkele,tendelemet
opgaandhoutbegroeide,graften,enkelehollewegen,enenkele,
doordesnelwegMeerssen-Heerlendoorsneden,endoorrecreatie
verstoorde,bosjes.
F.8.StroomgebiedKattebeek c a .
Ditgebiedwordtintweeëngedeelddoorde-opeenaardenbaan
liggendeenhetbeekdalhaakskruisende-snelwegMeerssen-Heerlen,
Inhettennoordenhiervanliggendedeelvanhetgebiedzijnde
bronnendeelsveranderdinrioolbezinkingsbekkens»deelsondereen
-enkelegrubbeneneenverlatengroeveomvattende-vuilnisstortplaats.RondomKleingenhoutwordtnogeenkleinschalig
landschap,metveelheggenen(laagstam)boomgaarden,aangetroffen.
Oog-enoor-worden,behalvedoordewegookgeteisterddoor
deineenvoormaligehoogstamboomgaardverrezencamping.
Tenzuidenvandewegbevindtzichtenoostenvande-hierin
eenbetonnencascadestromende-beekeensteil,extensief
gebruiktweilandmeteen(grind-?)kop,eenkleinevoormalige
groeveentweebronnen,dieenigszinsvervuildzijn.
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Hetgraslandvertoont,naasthetopvallendemacroreliëf,ook
veelmicroreliëfenisnotanischnietoninteressant.Opdetegenoverliggendeoeverliggenineenbronbosjeenkele zeerbelangrijke,intacte,bronnen.Debronneninheteraangrenzendegraslandzijngedraineerd,terwijléénervaneenbadkuipvoedt.
Stroomafwaartslangsdeoostoeverbosmetzowelelementenvan
kalkrijke (bosrank)alszure(adelaarsvaren)gronden,hetgeen
deafwisselendebodemgesteldheid illustreert.DeKattebeekishier
morfologischnogintact;helaaswordterverontreinigdwater
opgeloosd.Tenwestenvandebeekeentweetalhollewegenen
(restantenvan)graften;eveneensdeerlijkverminktdoordeautosnelweg.Opeennognietingerichteparkeerplaatsenkeleop
voedselarmoedewijzendeplantensoorten.
F.9«PlateauendroogdaltenoostenvandeHeihof
Plateaugrootschalig,inintensiefagrarischgebruik.Opdenaar
hetzuidoostengeëxponeerde steilehellingnaastenkelebosjes
eentientalingoedestaatverkerende,overigensgrazige,graften.
Plaatselijkenkelerestantenvanhoogstamboomgaarden.Grasland
minofmeerextensiefingebruik.Landschappelijkzeerfraai.
F.10.StroomgebiedHeekerbeek
Vrijkleinschaligebeek-endroogdalen,metsteilezuidhelling
enflauwerenoordhelling.Dezenoordhelling,alsmededehoogste
delenbovendedalwanden,zijnvrijgrootschaligeninintensief
agrarischgebruik.Deaanwezigeboscomplexenzijn,opeensterk
ruderaalcomplexineenvoormaligegroevena,alleergkunstmatig(eenpark,eenlarixbos,eenpopulierenaanplant).Inhet
laatstecomplex,opdeGoudsberg,bevindenzichenkelegoeddeels
vernieldebronnen,evenalsinhetpark (Heekerbosch).Plaatselijk
nogeenenkelcomplexvangoedonderhoudenmeidoornhagen,alsmedeenkelegraften(inééngevalgoedbegroeid).Voorhetoverige
plaatselijk sterkaangetastdoorbebouwing(woningen,recreatieve
bebouwing).
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G.HetstroomgebiedvandeWatervalderbeek
Dediepereondergrondvanplateauendalhellingenbestaatuit
Oligocèneformaties,opdeplateausmetlössleem,opdehellingen
metlössleem,vuursteeneluvium enzand-engrindbodemsbedekt.
Indedalencolluvium.
Hetplateauinditgebiedwordtdoorsnedendooreengrootaantal
diepeerosiedalenmetsomszeersteilehellingen.Intweevan
dezedalenstromenbeken,tewetendeVatervalderbeekmeteen
zijtak,deVliekerwaterlossing.
Deplateauszijninhoofdzaak gekenmerkt dooreengrootschalig
cultuurlandschap,inhoofdzaak akkersmetwatlageropdehellingen
enindedalenookgraslandcomplexen enboomgaarden.
Erliggeninhetgebiedenkelebijzonderbelangrijkehellingbossen
waarinopsommigeplaatsenbronnenvoorkomen.
DebebouwingvanMeerssen,Raar,Waterval,Ulestraten,Humcovenen
Schietecoven.Indevijftigerjarenwerdenhamsterswaargenomen
inhoofdzaak indeomgevingvanWaterval,waarindebossenook
enkeledassenkolonieshuizen.
Plaatselijkkomennogvrijveelgraftenenheggenvoor.
DeWatervalderbeekendeVliekerwaterlossingenhunbrongebieden
zijnhydrobiologischvanbetekenis.Metnamedebronnetjesopde
hellingenvandeWijngaardsbergvertegenwoordigenvoorNederland
uitzonderlijkemilieus.TenwestenvanUlestrateneencomplexvan
tendeledichtgestortepuntbronnen.
Demiddenlopenvanbeidebekenzijnmorfologischenhydrobiologisch
enbetekenis,debovenlopenzijnenigszinsvergraventerwijlde
benedenlopenverontreinigdzijn.
G.1.GebiedtennoordoostenvanMeerssen
Overwegendgrootschaligcultuurland,inhoofdzaakgrasland
metenkeleboomgaarden.TerhoogtevanHumcovenenSchietecoven
enkelekleinebospercelen,waarondereenhellingbosje.
Tussengenoemdedorpenligtwaarschijnlijknogeendassenburcht.
EnkeledeelsverhardehollewegenenrondUlestratennogvrij
veelheggen.TennoordenvanMeersseneenstorendwoonwagenkamp.
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G.2.Omgevingülestraten
MetuitzonderingvanhetBerghemmerveldendeWijngaardsberg
eenkleinschaliggebied,metveleheggen,boomgaarden,enkele
graften,grasland e.d.Hetgebiedistevensstroomgebiedvande
VIiekerwaterlössing,diedooreengrootaantal-deelszeer
belangrijke-bronnengevoedwordt.Hetbergbeek-karakteris,
nadesaneringvandewaterverontreinigingvanuitülestraten,
weergoeddeelshersteld.Berghemmerveld enWijngaardsbergworden
intensiefengrootschaligagrarischgeëxploiteerd.
Dehellingbossen tenzuidwestenvanülestratenzijngekenmerkt
doorbijzonderwaardevollebronsituatiesmetvegetatieswaarin
goudveil,bittereveldkers,slankesleutelbloem enanderesoorten
uitkwelmilieusopvallen.Aandezuidzijdenadeligebeïnvloeding
doorhetaangrenzendecultuurland.
G.%Kloosterbergc.a.
Deelsgrootschaliglandbouwgebied (fruitteelt,akkers,ookwel
grasland),metnameinhetwestenechterookkleinschaliger,met
veelgraften,heggen,boomgaarden,enkelehollewegen,eenverlaten
groeve,etc.BijWaterval zeersteilehellingen,diebetrekkelijk
extensiefwordengebruikt (grasland).Verspreidkomenenkele
kleinebosjesvoor,ondermeerbijdeverlatengroeve.Hier
wordtookeenkleineoppervlakte schralergraslandaangetroffen.
G.4.Heilandc.a.
Eengrotendeelsvrijkleinschaliggebied,metvele,deelsin
goedestaatverkerendegraften,heggeneneenenkeleholleweg.
Metnamehetoostelijkdeelissterkbeïnvloed doorintensieve
agrarischeactiviteiten.Inhetgebiedligtéénbetrekkelijk
extensiefgebruiktgraslandje.Voortsontspringenhierenkele
bronnenvandeWatervalderbeek;hetmeestoostelijkebrongebied
isvegetatiekundigvanveelbelang.Debovenloop is,indit
gebiedgelegenendegrensvormendmetgebiedseenheid5»een
kleinbergbeekje.
G.5.Raarveldc.a.
Sterkhellend,vrijkleinschaliggebied,metveelheggen,graften,
(hoogstam-)boomgaarden,graslandenenkelehollewegen.Ookhier
liggenbronnenvandeWatervalderbeek.Eéngraftdraagteenfraaie
beplantingvanknothaagbeuk,andere(geschoren)meidoornhagen.
Enkelegrazigegraftendreigengeheelaftetakelen.

H.SedalbodemvanâeGeul
DeGeulisnocheenlaagland-nocheenechtebergbeek.Zeheeft
eengeheeleigenkaraktermeteenvrijgrotestroomsnelheiden
eenbetrekkelijk geringediepte.
IngeologischopzichtisdeGeulinteressantomdatzehaarbedding
heeftuitgeslepeninvaakzeeroudegeologische formaties,zoals
Devoon,CarboonenKrijt.
VoortsherbergendeGeuldalgraslandenplaatselijk eenzeermerkwaardigeflorawaarinhetzinkviooltje,dezinkboerenkers,het
zink-schapengras enhetengelsgrasbijzonderopvallendzijn.
DeGeulzelfherbergtondanksdeookhiertoenemendewaterverontreinigingnogverschillendevissoorten.Meerman(1975)noemt
16soortenstandvissenvoordezerivier,waarondereenaantalspecifiekesoortenvoorstromend,zuurstofrijkwater(beekforel,beekprik,elrits,rivierdonderpad).
DeGeulneemttijdenshaarloopdiversezijtakkenop,bekenen
beekjesdiebijdeverschillende deelgebiedenwordengenoemden
inhetbijgaandrapporttendeleuitvoerigzijnbeschreven.
DebodemvanhetGeuldalbestaathoofdzakelijkuitzandigeen
lichteklei,opderandvanhetMaasdalookuitzwarekleienlangs
derandenwordtsomslössleem,meestincolloidalevormaangetroffen.
Hetgebiedwordtvrijwelgeheelingenomendoorzwaarbemestecultuurgraslanden.Erisrelatiefveelbebouwinginhetdal,vaakinde
vormvangroteredorpen.OptalvanplaatsenwordtdeGeulgeflankeerddoorrijenknotwilgenenpopulieren.Somsvindtmenkleine
loofbosseninhetdal,vaakuitpopulierenbestaan.
Verschillendeheggenaldannietdoorgeschoten,stofferenhet
Geuldallandschap.Opveelplaatsen,vooralaandevoetvansteile
dalhellingentreedthetgrondwaternaarbuitenenwordenkwelzones
aangetroffen.DevochtigeGeuldalbossenkunnenquavegetatie
wordengerekendtotvormenvanhetAlno-PadionenhetMacrophorbietoAlnetum.
Degraslanden,voorzoverinteressantuitbotanischeoverwegingen
kunnentothetCalthionwordengerekend.
Opverschillendeplaatsenkomtopvochtige,maarookbetrekkelijk
drogestandplaatsendeindeaanhefgenoemdezinkfloravoor.
Vermaardzijninditopzichtdegraslandjesbijde"Heimansgroeve".
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LangsdeGeulwordenregelmatigijsvogel engrotegelekwikstaart
waargenomen,terwijlindeweinigebeekbegeleidende loofbossen
verschillende soortenzandvogelsbroeden.Develeknotwilgen
vormenverderidealebroedplaatsenvoorsteenuil,grauwe-en
bontevliegenvanger,gekraagderoodstaartenandereholenbroeders,
insteilwandjeslangsderivieroeverzwaluwen.Voortsisdemogelijkheidnietuitgeslotendatdewaterspreeuwhierweertotbroeden
komt,buitendebroedtijdwordtdezevogelsoort incidenteelwaargenomen,fouragerendeinhetwater.
Potentieelishetgebiedopverschillendeplaatsenvangrote
betekenis.Bijeengoedgerichtnatuurbeheervandalbodemen
aangrenzende dalhellingenishetzeerwelmogelijk deoude,halfnatuurlijkebiotopenteherstellenoftereïntroduceren.Dit
geldtzowelvoorbos,graslandalsbron-enkwelgebieden.
H.1.Belgischegrens-Mechelen
Zinkflora-reservaatmetvochtige,schralegraslanden.BebouwingvanMechelen.
HetgedeeltevandeGeulbovenstroomsvanMechelenishet
minsteverontreinigde deelvandebeekenalleenaldaardoor
vannationalebetekenis.Wehebbenhiernamelijktemakenmet
eenbeekvanmiddelmatighogestroomsnelheid,zoalserin
Nederlandmaarweinigvoorkomenenwelktypeinonslandals
"Geul-type"wordtaangeduid.Debeekkronkeltdooreenhalf
opentotopenlandschap,waarbijoeversenbodemeengrote
ruimtelijkevariatievertonen.Juisthierdoorherbergtde
Geuleenvooronslanduniekelevensgemeenschap,hoewelde
huidigevervuiling,vooralvanuitBelgiëenEpen,alin
ernstigemateafbreukdoetaandeoorspronkelijketoestand.
Inhetdalliggendebenedenlopenvanvelekleinetotvrij
grotezijbeekjes.Sommigehiervanliggengeheelinbuizen,
anderezijnvervuild,maareengrootdeelistotaandeuitmondingtamelijkgaaf.Slechtséénwaterloopligtinzijn
geheelinhetdalzelf,namelijkdeTheunisbron.Dezebestaat
uiteenkortenauwelijksstromendeslootachtigewaterloop,die
haarwaterontvangtuiteengroteietsverruigdehelokrene.
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Naastenkelekarakteristiekebronnenorganismenwerdenhiereenaantal
stilstaand-water-organismen aangetroffen, die inZuid-Limburgschaars
zijn.PlaatselijkliggenafgesnedenarmenvandeGeul,vaakomzoomd
doorbomenenstruiken.Zijwordenbedreigd doorsterkeeutrofiëring
vanuitdeomgeving.Gezienhetbijzonderekaraktervandezewateren
verdienthetbeheerervannaderestudie.
H.2. Mechelen-Gulpen
Vroegerwarenhierzinkplantenaanwezig,dienuverdwenenzijn.
Voormaligebronmetrietengrotezegge-vegetaties.Plaatselijkgraslandmetvochtigeelementen.BebouwingvanMechelen,PartijenGulpen
enkasteelWittern.Geulvervuild (deelsgekanaliseerd,geenbronnen
meer).
H.% Gulpen-SchinopGeul
BebouwingvanVijlre,Stokkem,Etenaken,SchoonbronenSchinopGeul.
DeGeullevertindittrajecteenzeldzaamvoorbeeldvaneenmeanderendriviertje.Bijverbeteringvandewaterkwaliteit zalookde
zeergrotehydrobiologischebetekeniszichweerkunnenherstellen.
IndelinkeroeverliggenaandevoetvandeKeutenbergenkelezeer
krachtigebronnen,dieviahetkalkgesteentewaterafvoerenvanhet
plateauvanMargraten.Zezijnookinhydrobiologischopzichtwaardevol.EenanderekrachtigebronisdeSchoonbron,aanderechterzijde
vanhetdal.BronnenenbovenlopenvanBreulegrep enOnderzietlossing
zijngelegenineenpopulieren-elzenbosje.Hetdalisrijkaan
waterlopen,demeestehebbenechternauwelijksofgeenduidelijke
bronnen.
H.4» SchinopGeul-Valkenburg
BebouwingvanSchinopGeulenomgeving,Valkenburgenenkele
kastelen(GenhoesenSchaloen).
DeSintJansbronnen,dieinderechteroeveruithetkalkgesteente
naarbuitentredenzijnhydrobiologischvanbetekenis.
BehalvedemolentakvandeGeulliggenindelinkerdalbodemnog
verschillendeanderewaterlopen.Tendeleontspringen zijuitpuntbronneninhetdal.Dezebronnenherbergendiversebron-enbeekorganismen.Dekwelslotenuitde"GwandevanSchaloen"iseencomplex
vanvoorZuid-Limburgbijzonderekwelsituaties.Zedreigensterk
aanwaardeinteboetendoorovermatigemestinspoeling.

H.5.Valkenburg-Meerssen
Nogslechtsplaatselijkwordenkwelplekkenaangetroffen,maar
dansterkverruigd.InditdeelvanhetGeuldalliggendebebouwingenvanValkenburgenomgeving,St.Gerlachenomgeving,
RothemenMeerssen.
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LinkergedeeltevanhetGeuldalbijEpen
DitfraaiedeelvanhetGeuldalkanongetwijfeldwordengerekend
tothetmeest "klassieke"landschapsbeeld vanMergelland,zo
treffend doorE.Heimans"beschreveninzijn:"UitonsKrijtland".
Delanggerekte seriebossen,hooggelegenopdehellingenvanhet
PlateauvanEperheidebegrensthetgebiedaandewestkant,de
kronkelendeGeulmetzijnbeekbegeleidendegraslandenvormtdeoostgrensvanhetgebied.
EvenalshettegenoverliggendeplateauisookdezeheuvelrugopgebouwduitafzettingenvanhetBovenkrijtenwordtonderdelaagste
plaatseninhetdalCarboonaangetroffen.Dezeoudeformatiesworden
vrijweloveralbedektmetvuursteenhoudende lössleemenvuursteeneluvium eninhetlaagstedeelvanhetdaldoorderecenterivierafzettingenvandeGeul.HetplateaubereiktinNederlandzijn
grootstehoogteopongeveer240m+NAPinhetBovensteBoschbij
grenspaal 14.Degemiddeldeplateauhoogteligtop200tot230m.
Dedalhellingenensommigedelenvanhetplateauzijnbegroeidmet
eenaantalbelangrijkebossen,waarvanhetOnderste-enBovenste
Boschalvele jarenalsnatuurreservaatwordenbeheerd,deelsdoor
Natuurmonumenten,andersdoorStaatsbosbeheer.Hetzijnoverwegend
loofbossenvanhettypeFago-Quercetummetindekruidenlaagsoorten
alsstekelvaren,bramen,hulst,vingerhoedskruid,veelbloemige
salomonszegelenplaatselijkopvallendefaciesvanadelaarsvaren.
Bepaaldedelenindezebossenzijnvegetatiekundigenfloristisch
bijzonderinteressant.Hetzijniepenrijke eikenhaagbeukenbossen
meteenrijkebodemvegetatiewaarinondermeer slankesleutelbloem
opvalt.
InhetgebiedbevindenzichookenkelepercelendiemethetQuercoCarpinetum zijnbegroeid.Hierwordenondermeerruigeveldbies,witte
klaverzuring, ruighertshooienandereinonslandminderalgemene
soortengevonden.
Debosrandenzijnopverschillendeplaatsengekenmerktdoorbij'zonder
goedontwikkeldemantel-enzoomgezelschappen,waarinondermeer
detientallenmetershogelianenvandewildeclematisopvallen.
Vanhetnoordennaarhetzuidenliggenhier:hetWagelerbosch,
hetDunnenbosch,hetSchweibergerbosch,hetKruisbosch,DeMolt,
hetOndersteBoschenhetBovensteBosch.
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X.6.5

De bossen zijnook faunistischbezien vanbetekenis.Erkomen dassen
voor, die echter beperkt zijn tot debossen tennoorden van deweg
Slenaken-Epen. In dit verband ishet gehele cultuurlandencomplex
tussen deze bossen en deGeul van grote betekenis als fourageergebied
voor de dassenpopulaties uit de aangrenzende bossen.Verder komen
ervoor: steenmarter,boommarter, eikelmuis enhazelmuis.
Het overgangsgebied tussen bos encultuurland isplaatselijk gekenmerkt door graften,holle wegen enhoutsingels, die aanhet terrein
eenkleinschalig karakter geven.Dit laatste isondermeerook
de oorzaak van een rijk vogelleven, voornamelijk vogels van bosranden en struwelen.
Tassen debossen en deGeul liggenuitgestrekte graslandcomplexen
die inoostelijke richting naar deze rivierafhellen.
Metuitzondering van enkele lage plekken enplaatselijk smalle drassige strookjes langsbeken, zijn degraslanden alle intensief in
cultuur.
Inhetnoordwestelijk deel,boven ophet plateau beheersen de
akkershet landschapsbeeld.
Door dit gebied stromen enkele kleine,in sommige gevallen bijzonder
waardevolle bergbeekjes diehun oorsprong vinden in botanisch
enhydrobiologisch belangrijke kwelgebieden enbronbosjes inhet
oostelijk deel vanhetdal.
In deomgevingvanSchweibergwerdenhamsters waargenomen.Er ligt
slechts één groot dorp inhet gebied,Epen, dat in ditgavebeekdal,
een toeristische trekpleister vormt.Verderkomen verspreid kleine
oudere woonkernen voor engeïsoleerde boerderijen engroepenboerderijen.
Voortskomen inhet gebied graften,holle wegen enheggen voor
enplaatselijk zijnnogpoelen enbetonnen drinkbakken aanwezig.

1.1 en 2.

Stroomgebied van deElzeveldlossing
Het gebied is intensief alsgrasland incultuur.Erkomen enkele
heggenvoor,een stelholle wegen, eenkleineCarboon-groeve eneen
hakhoutbosje op de dalhelling.
Debronvan deElzeveldlossingbijgrenspaal 11wordt gevormd door
eenlimnokrene die in een drinkbak uitmondt.Meer benedenstrooms
liggen aanbeide oeverskwelzones enkrijgt delossinghet karakter
van eenbergbeek. Langs debeek liggen enkele vochtige schraalgraslandjes.
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1,3.StroomgebiedvanhetTergraatbeekje
Eenbelangrijk elementishierhetTergrachterbosdatalsCRMnatuurreservaat doorStaatsbosbeheerwordtbeheerd.
DoorditbosjestroomtdeTergraatbeek,diebijKattingenontspringt,
ineenzwaarbemestehelokreneeneenpijp.Verderligternogeen
hollewegeneenenkeleheg.
1.4«HellingdeelopwestelijkeGeuloever
Intensief ingebruikalscultuurlandmeteenenkelehegeneen
holleweg,eenpotentieel interessantkleinschraalgraslandjemet
kwelbijdeVolmolen.
1.5.StroomgebiedvandeTerzieterbeek
Opplateauenhogeredelenvandedalhellingligteendeelvanhet
Onderstebosch,eennatuurreservaat dattoteenvandebelangrijkste
vanMergellandbehoort.Voorderestbestaathetgebied inhoofdzaak
uitgraslandwaarineen12-talheggen,enkelegraften,waaronder
eenzeergave,enkelehollewegeneneenhoogstamboomgaard.
DeTerzieterbeekheefttweetakkenwaarvanerééninBelgiëontspringtenééninNederland,ineenzeervochtigbronbosjelangs
degrens.Ditiseenvandebelangrijkstebronbossen inMergelland.
Erzijnechtersterkeverdrogingstendenzenendeinvloedvanbemestingneemtsteedsmeertoe.
Meerbenedenstroomsheefthetbeekjeeendiepdaluitgeslepenin
hetBoven-carboon.Invloedvanafvalwateriseenzeerstorende
factor.Potentieel zijnbeekenstroomgebied echternogvangrote
betekenis.
1.6.StroomgebiedvandeFrb'schebron
OpdehogedelenvanhetdalenhetplateauliggendenatuurreservatenOnderste-enBovenstebosch.Plaatselijkkomthier
tegendebosrandkalkaandeoppervlaktewaardoorgoedemogelijkhedenvoorherstelc.q. introductievankalkgraslandvegetaties.
Inhetcultuurland,overwegendgrasland,enkeleheggen,hollewegen
eneenhoogstamboomgaard.DeFröschebronontspringtuit J> puntbronnenmetkarakteristiekebronfauna.Debeekheefteenminof
meernatuurlijkeloopenislichtverontreinigd.Indedirecte
omgevingvandebeekliggenenkelewaardevollekwelzones.
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1.1. DalvandePlatergrub
Ditdalbestaatvoornamelijkuitgraslandenmetopdehogeredelen
vandedalhellingeenuitlopervanhetnatuurreservaatOndersteBosch.
Inhetcultuurland enkeleheggenenhollewegen.
DehoofdbronvandePlatergrubligtinbuizen.Laterinhaarvrije
loopneemtdegrubnogwateropuitenkelepuntbronnetjeslangsde
oevers.Benedenstroomsvervuilingdoorrioolvanboerderij.
1.8.StroomgebiedvandeDorphofslossing
OphetplateaudenoordwestelijkepuntvanhetOnderstebosch.
Debosrandishierweiniggestoord.Voorderestbestaatditdeelgebiedvoornamelijkuitgraslandmeteenenkeleakker.Erkomen
heggenvoorenrestenvanheggen,eenenkelegrafteneenviertal
hollewegenwaarondereenzeergaafhoutrijkexemplaar.
Erligteenpoel,mogelijk doorkwelwatergevoed,eneenpotentieel
zeerwaardevoloneffengraslandjemetbronnen.DeDorphofslossing
dieinzwaarbemestgraslandontspringt,wordtopdiverseplaatsen
vervuild.
1.9.Epenenomgeving
HetgrootstedeelvanditdeelgebiedwordtingenomendoordebebouwingvanEpen.Voorderestbestaathetuitgraslandmeteenvrij
grootaantalheggen,eenenkelehoogstamboomgaardeneenpaarholle
wegen.Langseenbeekjeingraslandenkelekwelzones.
I.10.StroomgebiedvandeNutbron
DitgebiedtussenEperheide enSchweibergbestaatoverwegenduit
graslandenmeteenzeergrootaantalheggen,graften,enkeleholle
wegenenschralewegbermen.
Erisnogeenenkelepoelenerkomenwathoogstamboomgaardenvoor
ronddedorpen.HetbrongebiedvandeNutbronissterkverruigd
maardebronnenbevattennogeenzéérkarakteristiekefauna.Het
dalisinmorfologischopzichtnoggaaf.Debronvandezijtakbij
Broekistotdrinkbakomgevormd.HierwerddezeerzeldzamewaterkeverAgabusbiguttatusgevonden.
1.11.StroomgebiedvandeLandeus
Eengrootdeelvanditdalisbezetmetbijzonderbelangrijke
hellingbossen,tewetenDeMolt,hetKruisboscheneendeelvan
hetSchweibergerbosch.Vlakbijhetlaatstebosligteengeïsoleerd
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klein bosje op krijtmet een rijke bcEUlora. ïn het cultaurland
liggen hiernog zeerveel heggen, een 10-tal hoogstamboomgaarden
en resten ervan, eengroot aantal graften,waarvan éénmet een
dassenburcht,eenpaarpoelen eneenvrijgroot aantal wegbermen
met een enigszins schrale vegetatie ofmet houtgewas begroeid.
Verder enkele solitaire bomen enboomgroepen.
Inhetbrongebied van deLandeus is een groeiplaats van de
reuzepaardestaart. Langs debeek plaatselijk drassige plekken met
kwel, knoten enpopulieren. Het beekje zelf, dat morfologisch gezien
nog zeer gaaf isherbergt een karakteristieke beekfauna.
I.12.Dalhelling tussen Overgeul enBommerig
Op plateau enhoge delen van de dalhellingen het Schweiberger
bosch.Voor het overige cultuurland, akkers zowel als graslanden
waarin een zeer groot aantal (ruim 40!)graften waaronder een
groot percentage bijzonder gave voorbeelden, vrijveel heggen en
enkele holle wegen enwegbermen. Bij Overgeul enkele hoogstamboomgaarden. De bosranden zijn overhet algemeen weinig aangetast door
landbouwinvloeden. Erkomen enkele droge graslandperceeltjes voor
diepotentiële mogelijkhedenvoor verschraling inhouden. Op enkele
plaatsen komt kalk aan de oppervlakte.

1.13»Droogclal b i j Landsrad
Dit deelgebied wordt voor ongeveer eenderde deel ingenomen door
hetWageler-, het Schweiberger- enhet Dunnebosch, die grote delen
van het plateau en de dalhellingen begroeien.Voor de rest ishet
cultuurland, voornamelijk akkers,met enkele graften en een holle
weg. Op deGulpener berg ligt een droog schraalgrasland dat vooral
potentieel van grote betekenis is, terwijl verder op meerdere
plaatsen kalk aan de oppervlakte komt. In dit gebied isnog een
poel met water en een doorgierverontreinigde poel.

x.é?
J.HetstroomgebiedvandeGulp
HetGulpdalwordtdoorMeerman (1975)gekarakteriseerdalseen
"beknopteuitgavevandeGeul".Ditgeldt zowelhetriviertje
zelf,alsookdeopbouwendestructuurvanhetdal.
IntegenstellingmethetstroomgebiedvandeGulp inBelgië,heeft
ditriviertjeinonslandslechtsenkelekleinezijtakken,die
bovendien sterkzijnvervuildengedeeltelijkalsopenriolenfungeren.
HetniveauvandeGulpligtbijdegrensovergangopca.140m+NAP.
BijGulpenligtdedalbodemopongeveer100meterbovenzeeniveau.
Hetvervalbedraagtca.1:150.
HetGulpdal isenigszinsasymmetrischvanopbouw-derechterhellingen
zijnwatsteilerdandieaandelinkerzijde-alspringtditverschil
hierniet zosterkinhetoogalsbijvoorbeeld inhetdalvande
Selzerbeek.DeterrasrandenvanhetplateauvanEperheidehebben
plaatselijkhellingenvan1:5tot1:6.
HetcentraleplateauvanMargratenbestaatuitMiocene zanden,de
randenvanditplateaubestaanevenalsdeterrassenendehellingen
vanhetplateauvanEperheideuitGulpensekalk.Lagerinhetdal
bestaatdeondergronduitVaalsergroenzand. Dezeformatieszijn,
zoalsvrijweloveraleldersinZuid-Limburgbedektmetjongere
afzettingen.Debodemvertoonteenzeergevarieerdbeeldevenalsde
topografievandedalhellingendiemetveledwarsopdehoogtelijnen
verlopende droogdalenzijndoorsneden.
Debodemsinditgebiedbestaanvoornamelijkuitlössleemgronden,al
danniet"onthoofd",deelscolloidaal,metplaatselijkkleefaarde.
Verderkomenervuursteengrondenvooreneenbetrekkelijk smalle
strookaanweerszijdenvandeGulpbestaatuitjongerivierafzettingen.
DehogeredelenvandebeideplateausdiedeGulpbegrenzenbestaan
hoofdzakelijkuitcultuurland,akkerszowelalsgraslandcomplexen
enplaatselijkuitbos,meestalaansluitendaandelagergelegen
hellingbossen.Ookwordenhiernogboomgaardeninhoog-zowelals
inlaagstamvormaangetroffen.
Dedalhellingen zijngedeeltelijkbebost.Aandeoostzijdevormt
dezebosgordel,dieglobaaldoorde160-en200meterhoogtelijnen
wordtbegrensd,eenvrijwelononderbrokengeheeldatuiteendrietal
grotecomplexenbestaat.Debossenopwesthellingen zijnmeerversnipperdenbestaanuiteentientalafzonderlijkebosjes,globaal
gelegentussen160en180m+NAP.
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Metnamedebossenaandeoostzijde zijnvangrotenatuurwetenschappelijkewaarde.Het"GrooteBosch"bijvoorbeeld iseenloofbos
vanhettypeQuerco-Betuletum,Fago-Quercetum enopdelageredelen
ookAlno-Padion.Metnamealsgroeiplaatsvanmannetjesorchis,
lievevrouwebedstro,wildenarcisetc.ishetbekend.Tijdenseen
inventarisatie in1962—64werden130verschillendevlinders
(Macrolepidoptera)waargenomen.
Alsbiotoopvoorboom-en steenmarter,eikelmuis,hazelmuisendas
zijndebossenaanweerszijdenvandeGulpvanbetekenis.
Inhetalgemeenzijndebovenrandenvandebossenmeeraangetast
doorlandbouwinvloeden dandelagergelegenbosranden.
Hetgrootstegedeeltevandedalhellingenwordtechterdoorcultuurlandingenomenvoornamelijkgrasland,dochookenkeleakkercomplexen.
Overhetalgemeengenomenzijnzeintensiefincultuur.Opmerkelijk
isechtereenaantalbotanischwaardevollekalkgraslandjesonder
meerindedirecteomgevingvanSlenaken.
Inhetgebiedliggenverdernogenkelefraaiehollewegenengoed
ontwikkeldegraften.
Lokaalkomenenkeleboomgaardenvoorenrestantenvanhoogstamboomgaarden.MetuitzonderingvanGulpenReijmerstokishetgebied
weinigintensiefbewoond.InhetdalliggenlangsdeGulpenkele
kleinewoonkernen:Slenaken,Beutenaken,WateropenPesaken.
J.1.WestelijkSlenaken
Hetgebiedbestaatuiteenkleindeelvanhetplateaudatop
belgischgrondgebiedligtenhellinggrondennaarhetGulpdal.
Openkelebosjesnabestaathetgrondgebruikuitakkerbouwen
graslandcultuur.Demeesteboomgaarden zijnomgezetingrasland.
Indehellinggraslanden zijnnogveelgraftenaanwezig,begroeid
methoutgewasofkruidenvegetaties.Ooksolitairebomen,bomenrijenenheggenzijninkleineaantallenaanwezig.Degrubin
hetbosbijdeHelenahoevewordtgedeeltelijkalsvuilstortgebruikt,potentieelheeftditdeelgrotebotanischewaardedoor
deaanwezigheidvanzowelgrint-alskalkrijkebodem.Demeeste
poelenzijnverdwenen,enkelezijnnoggeschiktvooramfibieën.
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J.2.Gebied tussen Hoogcrutz enVaterop
Plateau-enhellinggebied westelijk vanBeutenaken. Grootschalig
akkerbouwgebied op het plateau,graslanden enloofbosjes op de
hellingen.De graften zijnnog goeddeels aanwezig.Deloofbosranden zijn sterk geëutrofieerd vanuit het cultuurland. Een
enkel graslandperceel heeft nog een vrijvoedselarm karakter,
hetgeen blijktuit dekruidenvegetatie. Wegbermen enholle wegen
zijn in enkele gevallen nog begroeid met kenmerkende vegetaties.
J.3.Billinghuizen
Oostelijk geëxponeerd hellinggebied vrijwel uitsluitend bestaand
uit akkers engraslanden, eenholle weg enenkele graftjes.
De vegetatie van debosrand vanhet hoger gelegen bos is sterk
beïnvloed door agrarische activiteiten.
J.4.Droogdal tussen Terlinden en Pesaken
Cultuurlandschap met overwegend grootschalige graslandcomplexen
en akkers.Op een van de dalhellingen ligt het Billinghuizerbos.
Verderkomen verspreid inhet gebied nog een achttal kleinere,
vaak zeerwaardevolle bosjes voor.Voorts een aantal graften
en een enkele holle weg en slechts weinig heggen. Erwerd een
drinkpoel aangetroffen, verder een drinkpoel eneen drinkbak
in een boomgaard.
J.5« Droogdal van Reymerstok
Grootschalig cultuurland, overwegend grasland met enkele akkercomplexen, en debebouwing vanhet dorp Reymerstok. Inhet gebied
ligt een grub, een enkele graft enverdernog twee loofbosjes
op voedselarme grond. Een poel was verdwenen.
Potentieel biedt dit deelgebied echternogwel enige mogelijkheden opplaatsen met voedselarm substraat.
J.6.De Hut
Een bebost droogdal (grub)doorsnijdt het geaccidenteerde
cultuurlandgebied ten zuiden van DeHut. Het agrarisch gebruik
bestaat hoofdzakelijkuit bouwland met enkele redelijk intact
zijnde graften en enkele boomgaarden. De vegetatie vanhet loofbos en de grub is deels gestoord door vuilstort en verrijking
vanuit het cultuurland.
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J•7•PlateauendroogdalenbijIngber
Grootschalig-cultuurlanduitakkersengraslandbestaand,terwijl
verdereendeelvandebebouwingvanIngberenGulpenindit
deelgebied isgelegen.
Inhetcentrumligteengedeeltelijkhollewegmetdaaraangrenzendeenkalkgrasland datonderinvloedvanaangrenzend cultuurlandstaat.Inditgebiedzijnverschillendepoelen(tenminste
vier)verdwenen.Erwerdnogééndrinkbakgevondeneeneenhoogstamboomgaard.
J.8.GebiedtussenDeHutenKasteelNeubourg
Eenbelangrijk onderdeelvanhetgebiedwordtgevormddoor
hetOzebosch.Aandebiologischebetekenisvanditloofboswordt
schadetoegebracht doordecampinglangsdeonderrand,eenvuilstortjeendebemestingseffectenvanhetomringendecultuurland.
Deenigeaangetroffenbetonnendrinkbak stonddroogenheeftals
zodaniggeenwaardevooramfibieën.
J.9•RechterGulpdalhellingtussenCrapoelenGulpen
Cultuurland,inhoofdzaakakkerseneenboscomplexbijCrapoel.
Erkomteenfloristischrijkgraslandperceeltjeinvooropkalkr
diehogeropdehellingovergaat ingrint.Verdertweeholle
wegen,waarvanéénmetrijkekalkgraslandflora,grenzendaan
eenoudemetstruweelbegroeidegroeveeneengraft,voortseen
drinkpoel.
J.10.DalhellingentussenPesakenenHeyenrade
Dalhellingen,inhoofdzaak ingenomendoorgrootschaligeakkercomplexenengraslanden,afgewisseldmetenkeleloof-ennaaldhoutbossen.Degrenzenvanbosencultuurland zijntamelijk
convergentenwordenplaatselijk inongunstige zindoordelandbouwbeïnvloed.
Inditgebiedtweehollewegen,eenfraaiegraftmethoutgewas,
eenzeersoortenrijke struweelbegroeiingnabijeenpotentieel
belangrijkgraslandjemetmeidoornopslag.Erwerdeendrinkpoel
metwateraangetroffen.Hetgehelegebiedispotentieelwaardevolvanwegedevoedselarmezandigebodemsopdehogeredelen.
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J«11.GulpdalhellingtussenHeyenrade enVachtendonk
Grootschaligcultuurland,akkersopdehogehellingenenhet
pla,teau,graslandenlangsdeGulplageropdehellingen.
Voortsligtereenca.25hagrootloofbosinhetcentrumvandit
deelgebied.Debosrandenvanditcomplexzijnplaatselijk zeer
sterkgestoorddoorvuilstorten,bespuitingenenanderenadelige
landbouwinvloeden.Inhetgebiedligteen3-talhollewegen,
eenhoogstamboomgaard,rijkaanvogelseneenkleinegraft.
J.12.GulpdalhellingtussenHeyenrade enVaterop
Grootschaligcultuurland,akkersengraslandmetinhetcentrum
denoordelijkeuitlopervanhetGrooteboschvanBeutenaken.
Derandenvandithellingbosworden zeersterkbeïnvloeddoorde
landbouwhetgeentotuitdrukkingkomtindichtezonesmetbrandnetels,vuilstortene.d.
Inhetcultuurland eendrietalgraften,eenzeergavemethout
hollewegenverschillende,veelalgeschorenheggen.
J.13.Het"GrooteBosch"vanBeutenakenmetomgeving
Ditbelangrijkhellingboswordtaanoost-enwestzijdedoorgrootschaligcultuurland (voornamelijkgrasland)begrensd.Openkele
plaatsenisdeovergangbos/cultuurlandgekenmerkt doorfraaie
sluiervegetaties.Lokaalwordenverscheidenedrogekalkhellinggraslandpercelenengraslandenopvoedselarme drogegrondenaangetroffendeelsmetstruweelvegetaties eneenrijkegraslandflora.
Helaaszijnenkeledrogeschralegraslandenmetbosbeplant.
Erkomenenkelegraftenenheggenvooreneenfloristischrijke
hollewegmethoutbegroeid.
Potentieelishetgehelegebiedvangrotebetekenismedeinverband
metdevariatieinbodemopbouw.
J.14«Slenaken
Sterkgeaccidenteerdgebiedmetwaardevollehellingbossen,zowel
opkalk-alsgrindbodems.HetboswestelijkvandeSt.Antoniushoeveligtopeenhoogtevanca.220m;overeenafstandvan
ca.200meteriseenverhangvanongeveer70meter.Dehellinggrondenzijnvoornamelijkingebruikalsgraslandwaarineen
aantalgavegraftenaanwezig.DeomgevingvanKleinZwitserland
bestaatgrotendeelsuitgraslandenrestantenvanhoogstamboomgaarden.Hetnoordelijk deelwordtgevormddoordezuidelijke

uitloper vanhetGroot?:Bosch.Velschillende wegbermen dragenke.n~
morrende plantesoorten waarin vel duidel_jk debemestingsinv.Loed.
van de agrarisch gebruikte gronden blijkt.Veel poelen zijnverdwenen,
sterk vervuild ofvervangen doorbetonbakken, enkele zijn ingoede
staat.Geomorfologisch,faunistisch enbotanisch waardevol gebied.

J.15.Dalbodem van het Gulpdal
Verreweg het grootste deel van de 50- 250meter brede dalbodem van
het Gulpdal bestaat uit overwegend zwaarbemeste graslanden. Inhet
dal liggen de dorpen Slenaken (ten dele), Beutenaken, Waterop.
Enkele kleine drassige meestal zeerkleine perceelsgedeelten dragen
nog de sporen van het vroegere schraallandkarakter.Nabij de grens
ligt een enigszins ruderaal bosje met een Alno-Padionkarakter en
daartegenover ontspringt eenklein helder beekje dat in een drinkpoel
eindigt enverder ondergronds wegstroomt naar deGulp. Op de grens
van de dalbodem liggen enkele graften envertoont deovergang naar
de dalhellingen een graftachtig karakter. Direct op deze grenzen
enkele holle wegen (o.a. bijBeutenaken).De bosrand bij Beutenaken
op de rand van de dalbodem isbotanisch van betekenis (sluiers etc.
zie ook J.13)envoortskomen in dit gebied enkele poelenvoor,
waaronder een oude meander van deGulp.
Vele delen van dit deelgebied zijn ernstig aangetast door vervuiling
(o.a.riolering ) van boerderijen.
Op enkele plaatsen langs deGulp werd de grote gele kwikstaart waargenomen.
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K.HetGerendal enomgeving
Ditbijzonderfraaienatuurgebiedbehoortongetwijfeld totde
meestbelangrijkevangeheelZuid-Limburg.Het isondermeer
bekenddoorzijnbijzonderrijkekrijtflora,diezowelwordt
aangetroffen indekalkhellinggraslandenalsookindevele
hellingbossendiehetgebiedkenmerken.
Hetiswatbetreftdegeologischeondergrond zeergevarieerd
opgebouwd.NaastMioceen,voornamelijk inhetwestelijkdeel,
komenverderKunrader-enGulpenskrijtindeondergrondvoor.
Ookdebodemsopdeplateaus,hellingenenindedalenvertonen
eenzeergeschakeerdpatroon.ErkomendevoorLimburgzokenmerkendelössleemgrondenvoor,afgewisseldmetgecombineerde
leem-grint-krijtbodemsenplaatselijk rendzina's.Verschillende
steilehellingenzijnbedekt met zogenaamdhellingpuin,datzijn
sterkheterogeen samengesteldebodems,dievaakzijnbebost.
HetGerendalmetwijdeomgeving,gelegenopdenoordoosthellingen
vanhetzozeeromstredenPlateauvanMargratenvormthetmeest
geaccidenteerdegedeeltevanMergelland.Dehoogstepuntenvan
het plateau,zoalsbijvoorbeeld terhoogtevanBerghovenenIngber
gaantot170m+NAP.Inditplateauiseenachttaldoorgaanszeer
diepeerosiedalenuitgeslepen,waarvanhetca.5kmlangeGerendal
ongetwijfeldhetfraaistevoorbeeld is.Hellingenmeteenverhang
van1:3à4(bebosteoosthellingbenedenStrucht)en1:5
(hellinggraslanden tennoordoostenvanScheulder,gevenaandit
landschapeen"bergachtig"aanzien.Hetisdanookduidelijken
verklaarbaardatditdeelvanZuid-Limburgbijzonderintrekis
alsvakantieverblijfenrecreatiegebied.
Voorhetgrootstedeelbestaathetgebieduitgroteakkercomplexen,
vooralopdedoorde170meterhoogtelijnomslotenplateaus.Ook
grotegedeeltenvandedalhellingenzijnalsakkersingebruik,
maarooktalvangraslanden,aldannietdoorsnedenmethagen
enhollewegenvormenhiereenwijdsaantrekkelijklandschapselement.
Nietindelaatsteplaatsishetgebiedbekendomzijnprachtige
hellingbossendievrijwelalleinhandenzijnvannatuurbeschermingsinstanties.Opdesteilehellingenzijnplaatselijkgraftenwaarondereenaantalbijzonderwaardevolle.
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Ookeendeelvandekalkhellinggraslanden isalsreservaatin
beheer.DeHageveldersvloedgraaf,GerendalsvloedgraafendeGrubbe
vandeKleingrachtvoerenbijhevigeneerslagwateraf.DeKleingrachtontvangtdaarnaastooknogwateruitbronnetjes.
Zoalsreedswerdgememoreerd ishetgebieduitfloristischen
vegetatiekundigoogpuntvanuitzonderlijkebetekenis.Ditgeldt
danvoornamelijk dekalkhellinggraslanden,methunvelesoorten
orchideeën (OchideeëntuinvanStaatsbosbeheer),maarookdeloofbossen,dievrijwelalleeenvooronslandopmerkelijkematevan
natuurlijkheidbezittenzowelwatbetreftfloraenvegetatiealsookdefauna.Zezijnvanbetekenisalshabitatvoordassen,
eikelmuizen,hazelmuizen,boom-ensteenmarter,terwijlvande
vogelwerelduilenenroofvogelskunnenwordengenoemd.
Alsbijzonderheidkannogwordenopgemerktdatderodewouwhier
eenbroedpogingheeftgedaan.Voordehamsterzijndeverschillende
akkersvanbelang.DitinZuid-Limburgvoortdurend zeldzamer
wordendeknaagdierwerdtijdensinventarisatiesvan1975-1977
nogwaargenomen,inhoofdzaak tennoordenennoordoostenvan
Scheulder.
Detalrijkehoutopstanden,zoalsbebostehollewegenengraften,
hagen,wallenensingelsbiedenbroed-envoedselgelegenheidaan
eenrijkevariatievankleinezangvogels.
Eendergelijkgebiedmeteenzogrotevariatieaanbodemsenhoogteliggingmoetwelpotentiesinzichbergen,diebijeenjuistgevoerd
natuurtechnischbeheerongetwijfeldtotuitdrukkingzullenkomen
ineentoenamevanrijkdominfloraenfauna,kwalitatiefzowel
alskwantitatiefgezien.
K.1.Dolsberg-Wijlrebosaen
Hetzuidelijkdeelwordtgevormddooreenhooggelegenplateau
naarhetnoordoostenviaeendroogdalaflopendnaarhetGeuldal.
Hetplateauisvoornamelijk ingebruikalsbouw-engrasland.
EenuiterstwaardevoldeelbestaatuitdebossenvandeDolsbergendeWijlrebossen.Zowelbotanisch(kalkgraslanden
bosvegetatiesopkalkbodem)alsfaunistisch(dassen,slaapmuizen,marters)vangrotewaarde.Inhetagrarischdeeleen
aantalgraftenenheggen.Demeestepoelenzijnverdwenenof
vervangendoorhogebetonnenbakken.
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K.2.Keutenberg-Berghoven-Stokhem
SterkgeaccidenteerdgebiedwaaringrootdeelvandeWijlrebossenen-akkers,deSonsbergendeKeutenbergzijngelegen.
Hetagrarischgebruikvandegrondenbestaatvoornamelijkuit
akker-enweidebouw.Inhetgebiedzijnveelgraftenaanwezig,
eenaantalhollewegendoorkruisthetgebied.
Depoelenzijngoeddeelsverdwenen.Doordeuniekebodemopbouw
(kalk,loss-leem,grint)ishetgebiedvangroteactuele
enpotentiëlewaarde.Grotedelenzijnveiliggestelddoor
aankoop (Wijlrebossen,Berghofweide,Keutenberg).Doorbemestingvanhogergelegencultuurlandenwordenwaardevolle
vegetatiesbedreigd.
K.3.DroogdaltenzuidenvanStrucht
Hetgebiedwordtgevormddooreenzuid-noordverlopenddal.
Demeestegrondenzijninagrarischgebruikalsbouw-en
graslandenenkeleboomgaarden.Debelangrijksteboscomplexen
zijndeSonsbergenhetbosbijBerghoven.Hetgebiedisrijk
aangraften.
K.4^Gerendal
HetGerendalenomgevingvormteendermeestbelangwekkende
delenvanhetMergellandgebied.Hetbestaatuiteenvrijwel
noord-zuidgelegen,erosiedalvanca.3kmlengt.Dedalbodem,
delenvandehellingen,metvelegraften,endehogergelegen
plateauszijnvoornamelijk ingebruikalsbouw-engrasland,
eenaantalpercelenisbezetmetveelaloudehoogstamvruchtbomen.Oombos,deGerendalsbossenenSt.Jansbosbestaanuit
rijkeloofbossenmetuiterstwaardevollemantel-,zoom-en
bosvegetaties.Opdehellingen,grenzendaandeboscomplexen
wordenzeerbelangrijkevegetatiesvankalkgraslandenaangetroffen.Ondankshetintensieveagrarischgebruikvandemeeste
cultuurgrondenbiedtdegroteafwisselinginbodemopbouwgrote
potentiëlemogelijkhedenvoorontwikkelingvanwaardevolle
vegetaties.Faunistischishetgebiedvangrotewaardevoor
dassen,marterachtigen,hamsters,slaapmuizen,vogelszoals
roofvogels,uilen,tapuitachtigen,grauwegorzenenvelebosvogels,amfibieën,insectene.a.
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Veelpoelenhebbenhunactuelewaardeverlorendooregalisatie
ofvervangingdoorbetonnenbakken.Herstelvandevroegere
situatiezalvuurbuikpaddenensalamandersoortengoedevoortplantingsbiotopenkunnenbieden.
K.5- Scheulder
HetgebiedrondScheulderbestaatvoornamelijkuiteenhooggelegen
plateau,ingebruikalsbouw-engraslandenboomgaarden.Veelvan
dekenmerkende elementenvanhetvroegereagrarischlandschapvan
hetMergelland zijnsterkafgetakeldofverdwenen(graften,
boomgaarden,wegbermen,poelen).DegrubnoordelijkvanScheulder
bezitrijkeloofbosvegetaties,indeuitloperligtechtereen
puinstort enmondteenriooluit.Enkelegraftenzijnbegroeid
metstruweeleninteressantekruiden.Openkeleplaatsenligt
kalkaandeoppervlakte,potentieelhebbendelenwaardebijeen
opnatuurbehoudgerichtbeheer.
K.6.GebiedtussenIJzerenenOudValkenburg
VanafhetplateaubijIJzerenloopteendroogdalmetbeboste
hellingenafnaarhetvrijuitgestrekteagrarischegebiedbijOud
Valkenburg.Hetdaldatbijhevigeregenswatervoert»doorsnijdt
hetbosgebiedvanhetSt.Jansboseneenderuitlopersvan het
Biebosch.Dezebossenhebbeneenbijzonderrijkesamenstelling,
zowelbotanischalsfaunistisch.Deplateaugronden zijningebruik
alsbouwland,graslandenmeestlaagstamboomgaarden,degronden
bijOudValkenburgbestaanuithellendeakkers.Decultuurlanden
hebbenpotentiëlevegetatiekundigewaardenbijeenextensief
graasbeheer.
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LinkerhelftvanhetGeuldaltussenSi"bbeenRothem
Ditintoeristischopzichtvermaard stukjemergelland danktzijn
grotelandschappelijkewaardeinhoofdzaak aandesteilebeboste
dalwandenvanhetplateauvanMargraten,diehieronderhellingen
vansoms1op6naarhetGeuldalafhellen.Dwarsopdehellingen
ligteengrootaantaldroogdalen,meestalmetaldannietverharde
wegenopdedalbodems.
HetplateauvanMargratenisopgebouwduitOligocèneenMiocene
zandendieophetplateauzijnafgedektmetlössleem terwijlde
hellingenwordengevormddooraldannietverplaatstegrint-en
leemgronden.Verreweghetgrootstedeelvandehellingenisbebost,
voornamelijkmetloofbossen.Dezeboscomplexenvormeneenvrijwel
ononderbrokengordelvanRothemtotSibbe.Denietbebostehellingen
vanhetGeuldalbestaanhieruitgraslanden enakkers.
Debossenopditbetrekkelijkvoedselarme substraat zijiinbotanisch
enzoölogischopzichtvanbetekenis.Alleenindedirecteomgeving
vanValkenburgisdenegatieve invloedvanderecreatieduidelijk
merkbaartengevolgevanzeerintensievebetreding,onrustetc.
VrijwelinhetgehelebosgebiedisdeEikelmuiswaargenomen,inhet
Bieboschhuizendassenenboommartersterwijlookdesteenmarter
regelmatigwerdgesignaleerd.BijSibbekwamengedurendehettijdvak
1950-1962noghamstersvoor.Verderzijndeuitgestrektebossen
vanbelangalsbroedgebiedvoorbosvogels,metnameuilenendagroofvogels,dieindedirecteomgevingvandezebossenfourageren.
Ditlaatstegeldteveneensvoordedas.
Debenedenrandenvandebossenzijnvaaknogbetrekkelijkgaafen
weinigaangetastdoorlandbouwinvloeden.Opdehellingenkomen
graftenenhollewegenvoorenwerdenenkelekalkgraslandjesaangetroffen.Inhetgebiedkomenopenkeleplaatsensteilemergelwanden
voormet struweelvegetaties.Hoogstamboomgaardenenheggenzijnzeer
schaarsvertegenwoordigd.Hetgebiedwordtplaatselijkontsierddoor
uiterststorende,deelsnoginbedrijfzijndegroeven,tenbehoeve
vanzand-,mergel-engrintwinning.
Plaatselijkkomenopdevoedselarmehellingengradiëntsituaties
voordiemogelijkhedenherbergenvoorde(re-)introductievanschrale
graslandenenakkersopvoedselarmsubstraat.
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L.1,HellingentussenYiltenRothem
Plateaurand aflopendnaarGeuldal.Naastrijkeloofbossenworden
inhetgebiedakkers,graslanden,enkelelaagstamboomgaardenen
hoogstamboomgaardenaangetroffen.Enkeleredelijk gavehollewegen
engraften,aangeplantebosjes,meidoornhagen.
Inhetgebiedeenaantalmergel-engrindgroevenmetbelangrijke
voortplantingsbiotopenvanvroedmeesterpad.Rijkesteilrandennaar
Geuloevers.
L.2.DroogdalbijVilt
Plateaumetgraslanden,hoog-enlaagstamboomgaarden,overgaand
viadroogdal,metschralegraslandvegetatie,enkelegraften,een
grubnaarrijkeloofbossenendeGeul.
L.3« Canbergenomgeving
SterkgeürbaniseerdgebiedbijValkenburg(dierentuin,Rotopark,
skelterbaan,camping,vuilstort e t c ) . Plateaumetakkers,
graslanden,hoogstamboomgaard.Opplateaurandenenkelegraften,
hollewegenenbermen,steilrandjes.
Rijkeloofbossenmetsterkrecreatiefgebruik.
L.4.Sibbergrubbe
PlateauvanSibbemetakkers,graslandenenhoogstamboomgaarden.
EenbelangrijkonderdeelvormtdeSibbergrubbegelegentussen
waardevolleboscomplexen (Biebosch).Inhetgebiedliggenenkele
hollewegen,diversegraften,meidoornhagen,eenopengroeve,
ruigegraslandenengraslandenmetinteressante schralerevegetaties
envooramfibieënbelangrijkedrinkbakken.
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M.Plateau vanMargraten tennoorden vanMargraten enGadier enKeer
Het plateau isopgebouwd uit Oligoceen enMioceen materiaal en
Gulpense kalk die op deplateaus overwegend met lössleem zijn
afgedekt terwijl op dehellingen grintgronden en colluviale
lössleem het aspectbepalen.
Het plateau bereikt gemiddeld eenhoogte van 130 tot 140meter
+NAP,bijMargraten 170m.Er zijn diepe dalen in uitgeslepen
diehet landschap een sterk geaccidenteerd karaktergeven.
Het grootste deel vanplateaus en droogdalhellingen heeft een
grootschaligkarakter van graslanden en akkers.De hellingen
tussenBemelen enKleinWeisden zijnmet hellingbossen begroeid
en inhet gehele complexkomen nogvrijveel boomgaarden voor,ook
hoogstamboomgaarden en eenvijftigtal graften.
Met name rondom de dorpenworden nog zeerveel heggen aangetroffen,
meestal goed onderhouden en in sommige gevallen ook doorgeschoten
oudere heggen.
Er lopen talvanholle wegen overplateau en dalhellingen waaronder
eenvrijgroot aantal bijzonder gaaf ontwikkelde voorbeelden met
veelhoutgewas enkruiden.
Lokaal komenbotanisch belangrijke kalkgraslandrestanten voor.
De hellingbossen van de Schiepersberg, Bunderberg en deMettenberg
vormen een aaneengesloten loofbosgordel dieniet alleen inlandschappelijk,maar ook inbotanisch enfaunistisch opzicht van grote
betekenis is.Helaaswordthet landschap terhoogte vanRooth
ontsierd door eenuiterst storende mergelgroeve.
Het deel tussen Sibbe enCadier enKeerherbergde in deperiode
1950-1962nogvrijrijkehamsterpopulaties. Invrijwel het gehele
gebied komen dassenvoor die fourageren in de cultuurlanden van
plateau enhellingen.Vaak herbergen hollewegen, graften en
steilwanden dassenburchten.
Tennoordoosten vanBergkomen volgens inventarisatiegegevens
hazelmuis,eikelmuisvoor, terwijl in eenhellingbos bijBerg-Heer
boommarters zijnwaargenomen.
Het gebiedmet zijnvrijgrote aantallen hoogstamboomgaarden is
rijk aan zangvogels,bij 'tRooth zijnondermeerbroedendekramsvogelswaargenomen. In deomgeving vanVilt bevinden zichdebelangrijkste voortplantingsbiotopen van devroedmeesterpad in
poeltjes gevormd door stagnerend water inopengrind- enmergelgroeven.De verlaten openmergelgroeve in deSchiepersberg is
geologisch,botanisch enfaunistisch vanbelang.
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M.1.DroogdalentussenGroot-Weisden enMargraten
Ditcultuurlandschap bevat zéérveelheggen,eenaantalbijzonder
waardevollehollewegenenenkelehoogstamboomgaarden,waaronder
enkelezeeroude.
Opdedalbodemligteenloofbosstrookwaardeopenrioolvan
Groot-Weisden doorheenstroomt,eensituatiedienauwelijks
aanvaardbaaris.
M.2. DroogdalvanIJzeren
Inditdeelgebiedliggenenkelehoogstamboomgaarden,vrijveel
hollewegen,waaronderenkelezeergave,en2graftjes.Ineen
aangeplantbosjeeendassenburcht.
M.5» DroogdalhellingentussenSibbeenKleinWeisden
* ' Inditgrootschaligcultuurlandschap liggenca.10graften,enkele
heggen,bijSibbeenIJzerenwathoogstamboomgaarden,enkeleholle
wegen,waarvanéénmeteendassenburcht.
M.5« DroogdaltenzuidenvanVilt
Inditgrootschaligelandschap eentientalhoogstamboomgaarden,
eenenkelegrafteneenmatigschraaldroog graslandjemetenige
potentiëlebetekenis.
M.6. DroogdalhellingtussenBergenTerblijt
Grootschaligcultuurlandschapmetzeersteilehellingentenwesten
vanTerblijt.Hetgebiedisnogzeerrijkaanheggen,hoogstamboomgaarden (15- 20),graftenengraftjes(ca.20),waarinin
sommigegevallenveldkrekelswerdengehoord.Erzijnenkeleholle
wegeneneenwaardevolkalkgrasland,beheerddoorhet"Limburgs
Landschap",eneenbotanischbelangrijkbronbosje.
M.7. MaasdalhellingentennoordwestenvanBemelen
Dalhellingmeterosiedalenalscultuurlandingebruik.Indit
deelgebiedkomennogzeerveel (meerdan30)heggenvoor,waaronderenkeledoorgeschotenwaardevolle exemplaren.Erliggen
ca.15graftenwaarondertweezeergavevoorbeelden,enkele
schralebermen,eenvijftalhollewegenennogenkelehoogstamboomgaarden (10),enrestantenervan.Verderliggenernogenkele
hollewegen,eenbetonbakmetwater,docherzijndriepoelenen
drinkbakkenverdwenen.Erliggenenkelegroeveninhetgebieden
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eenleemstortdiepotentieel demoeitewaard zijn,eentweetal
schralegraslandjesenenkelekleineloofbosjes.
M.8,MaasdalhellingentenzuidwestenvanBemelen
DitdeelgebiedvertoontovereenkomstmetM.7-» maarvaltvooral
opdoordegroteaantallenhoogstamboomgaarden dieernogliggen;
zeker30.Voortseentientalhollewegenwaaronderdriezeergave.
Erzijnvrijwelgeengraften,erliggennogenkeledrinkbakken
en-poelen;driezijnerinmiddelsverdwenen.
Inhetgebiedliggenenkeleschraledrogegraslandjesdiepotentieelvanbetekeniszijneneenkleinaantalschralewegbermen.
Eriseengroevemetingangvanoudemergelgrot,waarpotentiële
mogelijkhedenliggen.
M.9.DroogdalensysteemrondRooth
M10
* 'Ditnogbijzonderfraaielandschapheeftalseenzeerstorende
M.15«aantastingdemergelgroevevanRooth,dieop"kleineschaal"aantoontwatkanwordenverwachtalsdemergelwinningophetplateau
vanMargratendoorgangvindt.
Dedeelgebiedenzijnzeerrijkaangraften(ca.20)waaronderzeer
fraaievoorbeelden,een15-talhollewegendietotdemooistevan
Mergellandbehoren,nogveelheggeneneen20-talhoogstamboomgaarden.Inéénervanbroeddein1978eenpaartjeKramsvogels.
Verderzijnerenkelegrubbendeelsmetheilingbos(waarindassenburcht),eencomplexdoorgeschotenhakhout (waarineveneenseen
dassenburcht),eenrijfraaieessenknoteneneenfloristischbelangrijkeverlatenmergelgroeve.
InhetgebiedstaattenslotteeenmonumentaleLindeboom.
M.11.DroogdalenendalhellingenbijGasthuis
Ditdeelgebiedisgekenmerktdoorenkelezeerwaardevolledoorgeschotenheggen,eendrietalgavegraftenmetveelhoutgewas
eneenholleweg.
Eenvandebelangrijksteobjecteniseenfloristischzéérrijk
kalkgrasland.
M.14«ZuidhellingvandeSchepersberg
Inditgebiedsdeeleentweetalbijzondergavehollewegenmet
veelhoutgewas,eenhellingbosje,eenenkelegrafteneenaantal
heggen.
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N.Plateau vanMargraten tussenMargraten en C-ronsveld
Hetplateau vanMargraten ishier opgebouwd uit Mioceen enGulpense
kalk. Ophet plateau zijn deze formaties voornamelijk met lössleemgronden bedekt terwijl de dalbodems en delenvan dehellingen met
colluviale lössleemafzettingen zijnbedekt.
Het gebied vertoont grote hoogteverschillen tussen plateau en droogdalen,velke laatste inwestelijke en zuidelijke richting afhellen.
Het is eenvrij grootschalig cultuurlandschap met akkers en grasland
terwijl dewestelijke dalhellingen voor een groot deel met bos zijn
bedekt. Deze bossen die voorhet grootste deel als natuurreservaat
worden beheerd,zijn van grote landschappelijke en natuurwetenschappelijke betekenis. Ze omvatten het Savelsbosch, debossen op de
hellingen van deTrichterberg en de Riesenberg.
Het gehele complex omvat voorts eenvrij grote oppervlakte aan
boomgaarden, waaronder een groot aantal waardevolle hoogstamboomgaarden, bijzonder veel holle wegen (ca. 40)enmeer dan honderd
heggen. Er isnog een zeer groot aantal waardevolle poelen en drinkbakken in dit deelgebied aanwezig, enkele perceeltjes kalkgrasland,
een dertigtal graften en enkele grubben, waaronder de "Schone grub"
die ook inarcheologisch opzicht van betekenis is.
In deperiode 1950—19^2was het gehele akkergebied opmerkelijk
rijk aanhamsters. In de hellingbossen komen boommarter, steenmarter,
eikel- enhazelmuis endassen voor.De cultuurlanden boven enbeneden
dehellingbossen zijn van betekenis als fourageergebied voor de zoogdieren, met name de dassen.Deboscomplexen met cultuurgronden zijn
tevens van groot belangvoor roofvogels, uilen en andere bosvogels
(o.m.wielewaal, nachtegaal), de akkers voor grauwe gorzen ende
grotjes voor overwinterende vleermuizen.
De bosranden zijn aan de rand van het plateau plaatselijk sterk
beïnvloed door landbouwactiviteiten.Vooral daarwaar het substraat
voedselarm is (vuursteeneluvium e.d.) is deze invloed bijzonder
ongunstig. In debosranden beneden aan dehellingen is deze invloed
minder duidelijk, temeer ook daar debodem (colluviaal)hiervan
nature rijkeris.
InEckelrade tenslotte werden enkele muurtjes gevonden met interessante begroeiingen.
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N.1."Schonegrub"e.o.
Ditdeelgebiedisbijzonderrijkaanheggen (zeker30stuks),
waarondereenaantaldoorgeschoten.Erkomenvoortsnog15waarvolledrinkbakkenvoor,terwijleréénpoelenéénbakniet
werdenteruggevonden.Enkelehoogstamboomgaarden,2hollewegen
eneengraft.Debekende "Schonegrub"ligtinditgebieden
daaropaansluitendeendeelvanhetCRM-reservaat"Savelsbosch".
N.2.Savelsboschenomgeving
Inditgebied eendeelvanhetSavelsbosch.Verdercultuurland
meteentientalhoogstamboomgaarden enheggen,eenhollewegen
eendrinkbak.InhetSavelsbosch eendoorStaatsbosbeheeraangelegde
grotebetonnenvijvermetveelamfibieën.
N.3.Trichterberghellingen
Gebiedsdeelmetgroteboscomplexen (Trichterberg-Riesenberg),
eenviertalhollewegen,achtgraften,waarondervierzeergave
voorbeelden, enkelehoogstamboomgaarden, vierdrinkbakken,een
schraalgraslandje eneenperceelgraslandmetherfsttijloos.
Erkomentenminstetwintigheggenvoor.
N.4.Riesenbergmetomgeving
Cultuurlandschap methellingbossen, eenzeventalhollewegen,
tweepoelen (eenmetvroedmeesterpadden!), tweedrinkbakken,enkele
graftenenhoogstamboomgaarden.
Tweepoelenwarendroogeneendrinkbakwasnietmeeraanwezig.
Verdernogeenpotentieel interessant schraallandje.
N.5.DroogdalenrondEckelrade
Ditgebiedisnogzeerrijkaanheggen (+40)enhoogstamboomgaarden
(+30).Erliggenachthollewegen,waaronderenkele zeerfraaie,
driegraftenenerzijnnogvijfdrinkbakkenendriedrinkpoelen
aanwezig.InEckelrade zijntweemuurtjesmetondermeerSchutvaren.
N.6.HellingenendroogdalenrondMargratenenHouthem
Ditgebiedisbijzonderrijkaanheggen,erliggenachtgraftenen
eentientalhoogstamboomgaarden.Verschillendehollewegen,twee
poelendiewaterbevatteneneenkalkgraslandje.
N.7.HellingenendroogdalentenoostenenwestenvanBruisterbosch
Rijkaanheggen (+20)endertienhollewegenwaaronderenkelezeer
houtrijke,zesgraften,eenschralewegberm

enenkelehoogstam-

boomgaarden.Erzijnnogvijfdrinkpoelen enééndrinkbakintact;
tweezijnerverdwenenentweevernield.
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0.St,GeertruidenMeschmetomgeving.
Ditgebied,gelegenopdehellingenvanhetplateau
vanMargraten,"bestaatvoorhetgrootstegedeelteuiteendroogdalenlandschap,datzichuitstrekt tussenBanholtenMariadorp.
BovenHerkenrade zijndehellingenvanhetwest-oostverlopende
droogdal,evenalsdehellingenvandetalrijkezijdalenvrijflauw.
TenzuidoostenvanSt.Geertruidechterishetdalasymmetrisch
vanvormmet,zoalsgewoonlijk,steilezuidhellingen.
Hetzuidelijkdeelvanhetonderhavigegebiedbestaatuithetdal
vandeVoer,methetdorpMeschalsmiddelpunt.
Verreweghetgrootstegedeeltevanhetcomplexbestaatuitgrasland
enboomgaarden,ca.20$wordtdoorakkersingenomen,voornamelijk
gelegenindeomgevingvanBanholtentenNO.vanMesch.
DeondergrondbestaatvrijweloveraluitGulpensekalkformaties,
dieopdeplateauxmetlössleemzijnbedekt.Opdehellingenworden
terraskleiengrintgrondenaangetroffenenonderaandehellingen
enopdebodemsvandedalenvoornamelijk colluvialeafzettingen.
Debosstrook(aandenoordkant) vanhetdal,hetEysderbosch,maakt
deeluitvanhetCRMreservaat "Savelsbosch"eenvandebelangrijkste
bosgebiedenvanZuid-Limburg.Ditbosisnietalleenin
floristisch/vegetatiekundigopzichtvanbetekenis,ookuit
zoölogischeenornithologischeoverwegingenverdienthetdeaandacht.Dehellingbossenherbergenondermeerdassen,boommarters,
steenmarterseneikelmuizen,erleeftookeenrijkevogelwereld.
Tijdenseenbroedvogel-inventarisatie in1976werdener522
broedparenvan37verschuilendevogelsoortenwaargenomen,alleen
alinhetcomplexEysderbosch.Debosrandenonderaandehellingenzijnmeestalnogvrijgaafendragenweinigsporenvan
landbouwinvloeden,integenstellingtotdebovenranden,waarhet
bosaanhetgrootschaligecultuurlandgrenst.
Hierisdestoringindevormvano.m.brandnetelsenkleefkruid
(doorinvloedvanmest,gier,bespuitingenenvuilstorten) tot
veletientallenmetersdiephetbosinmerkbaar.
Opdeplateauxwordtgrootschaliglandbouwbedreven,opdehellingenerindedroogdalenoverheerstdegraslandcultuur.Erkomen
daarnogvrijveelheggen,enkelegrafteneneenaantalholle
wegenvoorterwijlerbetrekkelijknogvrijveelhoogstamboomgaardeninhetgebiedvoorkomen.Dezezijnoverhetalgemeenrijk
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aanvogels (invent.1976rondMoerslag:49broedparenvan
26verschillendevogelsoorten).
Vooralronddedorpen(Bruisterbosch,Herkenrade,St.Geertruid,
Moerslag,Liheek,Mheer,BanholtenMesch)ishetkleinschalige
boomgaardenpatroonnogvrijgaafaanwezig.
Bijeenjuistgevoerdnatuurtechnischbeheerheefthetgebied
mogelijkhedenvoorhetcreërenvanvoedselarmeakkers (vuursteen
engrintgronden)enopdedaarvoorgeschikteplaatsenkalkgraslanden.
0.1.Eysdertosch
Belangwekkend gebiedwaarinhetEysderboschligt.Op
hetaandenoordzijdegelegenplateauenhellingenbestaat
hetgrondgebruikvoornamelijkuithoogstamboomgaardendie
wordenbeweid.Hetgebiedisrijkaanpoelenmet
amfibieën.
Deboomgaardenzijno.m.belangrijkvoorbroedendekramsvogelsenwordenveelalomgevendooronderhoudenmeidoornhagen.Devegetatielangsdehollewegenisveelalvan
eeninteressantesamenstelling.
0.2.GebiedrondHerkenrade
Hetoorspronkelijkepatroonvanhoogstamboomgaarden
metheggenendiversehollewegenisnogredelijkintact.
Eendeelvandebetonnenbakkenisgeschiktvooramfibieën,
demeestepoelenzijngeëgaliseerd.
0.3.Plateaut,noordenvanBanholt
Hetgebiedbestaatvrijweluitsluitenduitbouw-engraslanden,delaatsteincombinatiemethoogstamvruchtbomen.
Hethooggelegenplateaugaatinwestelijkerichtingover
ineendroogdal.Degraftenenhollewegenzijnvaaknog
aanwezigmaardragenmeestaleengestoordevegetatie.
0.4.DalhellingmetdroogdalenbijBanholt
Hetcultuurpatroonwijktweinigafvangebied3.
Inhetgebiedzijnvrijveelmeidoornhagenenenkele
kleinedroogdalen.InhetdroogdaltenoostenvanLibeek
loopteennietmeeringebruikzijndehollewegwaarde
bosvegetatiesterkisgestoorddoordeuitmondingvaneen
rioolpijp,vuilstortenbrandplekken.
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0.5.Libeek
Fruitteelt-enweidegbiedrondLibeek.Debiologische
waardeissterkaangetastdoorintensiefgebruik
vandecultuurgronden.Eenaantalgraftenensteile
wegbermenzijnnogaanwezig.Indeboomgaarden
broedenkramsvogels.
0.6.Moerslag
Weide-enhoogstamboomgaardengebiedmetheggenen
enkelegraften.Inhetgebiedeenfraaigeaccidenteerd
graslandgebiedmetpotentiëlewaardeenholleweg
metrijkevegetatieeneenaantalbetonnenbakken,
geschiktvooramfibieën.Eengrubwordtalsvuilstort
gebruikt.
0.7« DroogdalentenzuidwestenvanMoerslag
Plateauenhellendcultuurlandgebiedmetenkele
akkersgraslandenenhoogs/tamboomgaardenmetheggen,
graften,steilrandenenhollewegenzijnveelal
nogredelijkintact.Eéndroogdalheeftvrijschrale
graslandhellingen,hetandereisbegroeidmeioude
hoogstamvruchtbomen.Depoelenzijnallegedichten
vervangendoorhogebetonnenbakken,indrielage
bakkenwerdensalamandersaangetroffen.
0.8. DalhellingentennoordenvanMariadorp
GrootplateaugebiedovergaandnaarMaasdal.Het
gebiedissterkincultuurdoorgrotecomplexenbouwland
envelealsgraslandgebruiktehoogstamboomgaardenmet
heggen.Dewegbermenlangsholleenanderewegen
zijnveelalgestoordenbegroeidmetkruidvlieren
brandnetelsofakkeronkruiden.Dediepegrubisbegroeid
methoutgewasenveelstoringsplanten,tevensishier
eendassenburcht.Demeestebetonnendrinkbakkenzijn
actueelofpotentieelgeschiktevoortplantingsplaatsenvooramfibieën(ca.10stuks).
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0.9. Mesch e.o.
Kleinschalig naarhet zuidwesten hellend boomgaarden-, graslanden akkerbouwgebied. De vele (ca.20)hoogstamboomgaarden zijn
vaak omgeven doorheggen.
De vegetatie langs deholle wegen isveelal ruderaal. Inbrede
grub tennoordoosten vanMesch groeien diverse interessante plantesoorten; tesamenmet het aangrenzende geaccidenteerde,vrij schrale
grasland biedt het gebied goede potentiële mogelijkheden. In
eenbetonnen drinkbak werden twee verdronken hamsters gevonden,
een aanwijzing dat de akkers van belang zijnvoor deze bedreigde
diersoort.Veel andere bakken herbergen amfibieën.
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P.DroogdaltussenMheerenTerhorst
Hetdroogdalensysteemisgeërodeerdinhetzuidelijkegedeelte
vanhetplateauvanMargratenenligtongeveer1£kmnoordwestelijk
vanhetdalvandeNoor,waarmeehetwelenigeovereenkomstvertoont
alhoewelheteenminderuitgesprokenasymmetrischkarakterheeft.
Tochzijnookhierdezuidhellingenwatsteilerdandievandenoordflanken.HetgebiedisopgebouwduitGulpenerkalk,metlb'ssleem
afgedekt.Bijhevigeregenvalvloeiterbovenstroomswateraftussen
Mheerendegrens.
RondMheer,Banholt,Terhorstishetlandschapgekenmerktdoorhet
oudecultuurpatroonvankleine,alsweilandingebruik zijndehoogstamboomgaardjesmetmeidoornhagen,aldannietgeschoren.Ookeldersin
hetgebiedvindenwenoggeschoren,plaatselijk doorgeschotenhagen
ensingelsenenkelehoogstamboomgaarden.Erkomenverschillende
poelenvoor.Enkelehollewegenengraftensierenhierhetlandschapsbeeld.TenoostenvanMheerligteenhellingbosdatuithakhoutmet
overstaandersbestaat.OokdedalhellingtussenMheerendeduitse
grensisbebost.
Ophetplateauzijnin1975-1977noghamstersgesignaleerd.
Debossenmetdedaaraangrenzendecultuurlanden zijnvanbelangals
broed-enfourageergebiedvooruilenendagroofvogels.
Derijkdomaanzangvogelsinditgebiedisgroot,vooraldoorhet
voorkomenvanmethoutbegroeidegraften,hollewegenendoordevele
houtsingelsendeplaatselijke(hoogstam)boomgaarden.
P.1.Deelzuidhellingenplateau
Opplateaugrootschaligbouw-engraslandgebiedmetrestantvan
hoogstamboomgaardenloofhouthaag,naardezuidkantliggenopde
hellingnaarhetdalbelangrijkeloofbossen.Enkelepercelenbeplantmetpopulierenfijnspar.
P.2.BeginvanhetcentraledroogdalenzuidhellingtenoostenvanMheer
Metuitzonderingvaneenrijkhellingbosinhetwestelijkdeel
bestaathetgebieduitintensiefgebruiktcultuurlandmetvrijveel
oudealsweilandgeëxploiteerdehoogstamboomgaarden,veelonderhoudenmeidoornheggen,knotbomen,fraaiesolitairen,enkele
hollewegenenveelgraften.Devroegeraanwezigedrinkpoelen
zijnvrijwelallegeslecht.
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P.3.Zi.jdalenenplateau
Plateauingebruikalsbouwland,innoordelijke richtinghellend
metalsweilandgebruiktehoogstamboomgaarden,laagstamboomgaarden,
meidoornheggen.Indezijdalenliggenenkelehollewegentussen
rijkeloofbosjes.Depoelenzijnmeestvervangendooringelaten
betonnenbakkendieeengeschikt voortplantingsbiotoopvoor
amfibieënvormen.
P.4.Zijdal
HetgebiedbestaatuiteendalaflopendinderichtingMheer.
Hetgrondgebruikbestaatvoornamelijkuitgraslandenhoog-en
laagstamboomgaarden,veelalgescheidendoormeidoornheggen.
Dehollewegwordtgeflankeerd doorloofbos.De3bekendepoelen
zijninmiddelsgedempt.
P.5.Deeldalwandcentraledroogdal
Hetgebiedbestaatuiteengrootcomplexbouw-engraslandmet
opdehellingalsweilandingebruik zijndehoogstamboomgaarden,
veelalomgevendoormeidoornheggeneneenenkeleknotwilg.
Depoelenzijnallegeslecht.
P.6.GebiedtenzuidenvanTerhorst
Oud agrarischgebiedvangras-enbouwlanden,hoogstamboomgaarden
envrijveelmeidoornhagen.Depoelenzijnverdweneneninenkele
gevallenvervangendooringelatenbetonnenbakken.Plaatselijk
schralegrasvegetaties.
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Q.HetdalvandeHoor
HetdalvandeNooriseendiepinhetplateauvanMargraten
ingesnedenerosiedal,dattoteenvandefraaistelandschappen
vanZuid-Limburgmagwordengerekend.DeNoorontspringtten
noordenvanNoorbeekbijWeschindeBrigittabron.Opzijnweg
westwaartsneemtdeNoorenkelekleinezijriviertjesop.Bovenstroomsvanhetbrongebied zathetdalzichnogca.2kmvoortin
noordoostelijke richting.Hetdalisasymmetrischvanopbouw
metbijzondersteilezuidhellingen (ca.1:6),waaringeendwarsdalenvoorkomen.Detegenovergestelde dalwandenhellenondereen
hoekvanca.1:100,erkomen5vrijdiepe zijdaleninvoor.
Hetgehelegebiedis,watbetreftdediepereondergrondopgebouwd
uitGulpensekalkformaties,dieveelalmetdikkelb'ssleempaketten
zijnbedekt.Plaatselijkkomengrintbodemsvoorenophetzuidelijke
plateauzijnrelatiefgroteoppervlaktenmetvuursteeneluviumbedekt.
Dedalbodembestaatoverwegenduitcolluvialelössleemgronden.
* AlhoeweldeNoorsterkisvervuildheeftditriviertjepotentieel
gezientocheengrotebetekenis.Hetisnamelijkeenklein,geïsoleerdbeeksysteemmetverscheideneuiterstwaardevollebronnen.
DebossenlangsdeNoorzijnrijkaanbroedvogels.Ransuil,
bosuil,wielewaal,goudvinkenijsvogelwordenregelmatigwaargenomen.
Verderkomendealpensalamanderendegeelbuikvuurpadvoor.Eris
eenbewoondedassenburchtendebossenherbergenwijngaardslakken.
NabijHoogcrutzwerddehazelmuiswaargenomenendeboommarter
werdineenbosjetenzuidwestenvanNoorbeekgesignaleerd.
Grotedelenvanhetgebiedzijngekenmerktdooreenkleinschalige
landschapsopbouwmetfraaiegraften,hollewegenenheggen.Met
namehetgebiedtenwestenvanNoorbeek entussenNoorbeek,BergenhuizenenScheiisnogbijzondergaaf.
Hogeropdeplateauskrijgthetlandschaponderinvloedvandemens
echtersteedsmeereengrootschaligkarakter.Delokaalvoorkomende
hoogstamboomgaardenzijnvanbelangondermeerdoorhetbroedenvan
dekamsvogel (1967).Plaatselijkwerdopdehogereplateausde
grauwegorsgesignaleerd.
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Doordevariatieinbodemopbouwenhetreliëfliggenerpotentieel
geziengoedemogelijkhedentotverschralingengradiëntvorming.
Q.1.Boswege.o.bijNoorbeek
Hoge,watvoedselarmerug,afhellendnaardeNoor.Hoogste
delenintensiefingebruik(vnl.akkerbouw,laagstamboomgaarden),
lageredeleningrasofalshoogstamboomgaardingebruik.
Tamelijkveel,merendeelsingoedestaatverkerende,graften
eneenholleweg.
Q.2.Droogdalc a . tenzuidenvanNoorbeek
Hetdroogdalwordtnaarhetzuidenbegrensddooreenvoedselarmerug;naarhetwestenenoostendoortweeruggendieten
deleookvoedselarmzijn.Enkelehogergelegengraslandenzijn
schraalvankarakter;voorhetoverigeintensiefingebruik
(akkers,grasland).Dalwandenmetvele,ingoedestaatverkerende
graften;ingebruikalshoogstamboomgaardofalsgrasland.
Relatiefveelpoelen.Dassenburcht.Dalbodem ennoordzijde
vanhetdroogdalintensiefgebruikt (grasland,akkers,enkele
laagstamboomgaarden).Enkelehollewegenenheggen.
Q.3»DalvandeNoor
Oostelijkdeelvanhetgebiediseendroogdal;westelijkdeel
iswatervoerend (Noor).Talrijkegraften,veelheggen,enkele
kleinerebosjesinhetoostenenenkelebeekbegeleidende
bosseninhetwesten.EénvandebosjesindeNoorbeemdenbehoorttoteenvandebelangrijkstelimnokrenenvangeheel
Mergelland.Indebronbegeleidendebossenvanhettype
Macrophorbietum-Alnetum groeienondermeerbittereveldkers,
slankesleutelbloem,muskuskruid,reuzenpaardestaart,eenbes,
eenbloemigparelgras,aronskelkenandereopmerkelijkebosplanten.Openkelevrijschralegraslandennaishetgebied
intensiefingebruik;veelhoogstamboomgaarden,hagen,graften
enpoelenzijnverdwenenofafgetakeld.Vangrotewaardeis
hetkleinschaligegebiedtenzuidenvanBerghuizenmetvele
graften,bosjes,knotwilgen,hagenenrestantenvanhoogstamboomgaarden.Ookhethieringelegenbosjeisondanksinvloeden
vanuitdelandbouwgrondenbijzonderwaardevol.

X.100

Q.4.GebiedtussenNoorbeekenHoogcrutz
Uitgestrektgrootschaligagrarischgebiedmetintensievelandbouw.
Hetplateaulooptvanafeenhoogtevanca.200meterinnoordelijke
richtingafnaarhetdroogdaldatopca.140meterhoogteligt.
Ronddenederzettingenzijndemeesteboomgaardenomgezetingrasland,demeestegraftenzijnsterkafgetakeldofverdwenen.
Inhetgebiedzijnenkelehollewegenmeteenmatigegestoorde
bermvegetatie.Hetgebiedmoetvroegerrijkaandrinkpoelenzijn
geweest,vanhetgroteaantalzijnerveleverdwenenofvervangen
doorhogebetonbakken,ca.12stukszijnactueelofpotentieel
vanwaardevooramfibieën.Voortsliggenhierenkeleschralegraslandeneneenheikopopvuursteeneluvium.
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