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edere heemtuinbeheer der of 
trotse bezi tte r van een natuur

rijke tuin hoopt en verwachr, 
dat door zij n of haar streven de natuur 
en dus oo k de vlinders er op vooruit 
zullen gaan. In dit artik el wordt een 
poging onderno men met 'harde cij fers ' 
aan te tonen, dar dat werkelijk het 
ge val kan zij n. 

De tuin en de omgeving 
De harde cijfers werden verzameld in 
natuurtuin de Heebrig (Heiberg), 
gelege n in her uiterste zuid-oosten van 
Limburg op de helling 
van een prachtig beekdal 
vlakb ij Vij len in de 
gerneente Vaals. In 1974 
is het IVN Vijlen-Vaals 
begonnen met de aanleg 
van een natuurtuin op 
een voonnalige vuilstort
plaats. De aanleg en in
richting van het 1,3 ha 
gro re terrein heeft tot 
1987 geduurd en sinds
dien hebben er gee n 
grote veranderingen rneer 

plaatsgevonden. Tijden s 
een inventarisatie in 
1992 kon ik 22 ver

schillende biotopen, 
levensgerneenschap
peJij ke structuren, onder
scheiden. In Oase nr. 3 
van 1993 staat de 
Heebr ig uitvoeriger 
beschreven . 
Het landschap rondorn de Heebrig oogt 
weliswaar bijzonder fraai, maar is 
helaas arm aan vlinders. 
De nieu we vlinderatla s voor Limburg 
(Akkermans et al. 2001) waarin de 
vlinderstand van 1990 tot en met 1999 
uitvoeri g wordt beschreven, laat zien 
dar het kilorneterhok waarin de Heebrig 
li gt, wordt omgeven door kilometer
hokken . waarbinu en slechts 1-5 of 6- 10 
soorten zijn waargenom en. Ook door 

mij werden gegeven s aan het atlasteam 
geleverd, waardoor ons kil ometerhok 
er uit spr ingt met maar liefst 23 soo rten 
(zie label J ). Het is daarmee het soort
enr ij kste kilometerhok binnen de 
ge rneente Vaals. Dit is al een eerst e 
aanwijzing dat er wa t de vlinders be
treft iets bijzonders aan de hand is in 
onze naruurtuin. 

Het beheer 
Victor Westhoff heb ik eens horen 
zeggen. dat een van de redenen 
waarom het landschap in de 

hetzelfde) worden beheerd, heel goed 
bruikbaar. 

Toen ik in 1988 her beheer van de 
Heebrig overnam, heb ik besloten de 
inrichting, die ik tamelijk geniaal yond , 
te handhaven, en te proberen de aan
wezige biot open zich zo goed mogelijk 
te laten ontwikkelen en weI vooral door 
her aanp lanten en uitzaaien van steeds 
weer nieuwe plantensoort en. 
Mede door her feit dat de Heebrig in 
een vorig leven vuilnisbelt was, is de 
oorspronkelijk voedselarme grond van 

de Heiberg sterk verrijkt
 
en er zouden als er geen
 
heemtuin was aangelegd,
 
waarschij nlijk niet veeI
 
rneer soorten graei en dan
 
bramen en brandnetels.
 
Nu zijn er in de loop der
 
jaren ruim 550 planten

soorten ge mventariseerd,
 
waarvan er ieder ja ar
 
ruim 400 te zien zijn. Bij
 
de keuze van planten laat
 
ik rnij steeds leiden door
 
de vraag of ze interessa nt
 
zijn voor insecten . In de
 
zomermaanden wo rdt niet
 
gernaaid om de insecten
 
niet van voesel en nectar

bronnen te beroven.
 

Succes of niet?
 
Als ik mijn eigen tuintje
 

Van de dagpauwoog werden ook rupsen gevonden . Foro: Luc Stroman in Vaals met de Heebr ig 

negent iende en begin rwinti gste eeuw 

zo enorm soortenrijk was, gelegen was 
in het feit dat de boeren ove ral iets 
anders deden , maar weI steeds het

zelfde. 
Voor het beheer van een natuurt uin lijkt 
mij het door Westhoff zo treffend 
geformuleerde principe van veel 
verschillende biotopen (overal iets 
anders) die ove r een lange periode 
ongeveer op gelij ke wijze (steeds 

vergeleek, kwarn het mij 
in de beginjaren voor, dar ik thuis vee l 
meer vlinders zag dan op de Heebrig, 
die toch 100 maal gra ter is. Waarom 
was dar stukje natuur toch zo arm aan 
vlinders? Een deel van het antwoor d op 
die vraag heeft, dar weten we nu dan k
zij de Vlinderatla s, te maken met de 
vlinderannoede in de omgeving. 
Een van de dingen waar ik in 1988 mee 
ben begonnen is bij elk (werk)bezoek 
te noteren welke planten er in bloei 
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Nr. Vlindersoort trend Heebrig 
1 Klein geaderd witje piek '96 - '99 

2 Bont zandoogje piek '97 - '00 

3 Bruin zandoogje piek '96 - '99 

4 Klein koolwitje piek '97 - '99 

5 Dagpauwoog piek '95 • '97 

6 Landkaartje piek '97 - '99 

7 Oranjetip piek '95 - '97 

8 Icarusblauwtje piek '95 - '97 

9 Atalanta piek '96 . '97 

10 Koevinkje piekje '97 - '99 

11 Kleine vuurvlinder constant 

12 Boomblauw1je constant 

13 Gehakkelde aurelia constant 

14 Argusvlinder constant 

15 Groot koolwitje piek '97 - '99 

16 Kleine vos piekje '97 

17 Citroenvlinder piekje '96 

18 Geelsprietdikkopje constant 

19 Distelvlinder incidenteel 

20 Kleine parelrnoer

vlinder incidenteel 

21 Koninginnepage incidenteel 

22 Groot dikkopje incidenteel 

23 Eikepage incidenteel 

trend Limburg 
constant 

piek '98 - '99 

constant 

piekje '95 - '98 

constant 

constant, piek '98 

constant, piek'94 

constant 

constant 

constant, piek 94 

constant 

sterk wisselend 

dal '96 - '97 

licht afnemend 

constant, piek '99 

constant, piek '97 

licht afnemend 

licht afnemend 

trend NI 
constant 

licht afnemend 

dalletje '96 - '98 

afnemend 

sterk wisselend 

afnemend 

constant 

licht afnemend 

constant, piek '97 

constant 

constant, piek '98 

sterk wisselend 

afnemend 

afnemend 

constant, piek '92 

afnemend 

Iicht afnemend 

afnemend 

Tabel 1: Vlindersoorten gerangschikt naar het totaal aantal waarnemingen over 1990 

2001, met de bijbehorende trends op de Heebrig, in de provincie Limburg (1990 -'99) 

en de landelijke trend (1990 - '99). 

waren gekomen en welke dieren ik zag, 
vooral de vli nders hadden mijn 
intere sse. Aan de hand van al die 
notities zou ik nu mi sschien een ten
dens kunnen vaststellen. 
Voor de j aren 1988 en '89 staan der
mate weinig waarnemingen vermeld , 
dat ik het vermoeden heb, dat ik toen 
nog war meer oog had voor de planten. 
Daarom laat ik mijn onderzoek in 1990 
beginnen. 
Het vl inderseizoen begint op de 
Heebrig rond I april en loopt door tot 
medio september. Voor die periode zijn 
per jaar aile data, dat ik de Heebrig 
bezocht genoteerd met de al dan niet 
geregi streerde waarnemingen (ook als 
er geen vl inders gezien werden telt de 
datum mee). Het zou veel te ver voeren 
hier aile gegevens per soort en jaar af 
te drukken, daarom is er voor gekozen , 
slechts de door mij waargenomen 
trend s op de Heebrig met die van de in 
de Yl inderatlas (Akkermans et al. 
200 I ) beschreven trends voor Limburg 

en heel Nederland te vergel ij ken (zie 
tabel I ) . Bij de vijf incidenteel voor
komende soorten is uit eraard geen 
trend vast te stell en. Allereerst valt op 
dat de tien meest voorkomende soorten 
aile een duidelijke stijging te zien 
geven in de tweede helft van de jaren 
'90. Yan 18 soorten lopen er slechts 
vijf ongeveer parallel met de 

Limburgse situatie: Bont zandoogje, 
Klein koolwitje, Landkaartje , Groot 
koolwitje en Kleine vos. De overige 13 
gedragen zich op de Heebrig anders en 
weI positiever dan in Limburg en zelfs 
veel positiever dan in de rest van 
Nederland. Let wei, er zijn in onze 
natuurtuin geen afnemende tendenzen 
waargenomen. 
Het aantalsverloop van aile per j aar 
waargenomen vl inders is weergegeven 
in grafiek I . De reeds bij de afzonder
lijke soorten vastgestelde piek in de 
tweede helft van de jaren '90 komt 
duidelijk tot uiting. Ais we 1990 even 
buiten beschouwing laten, blijkt dat tot 
1993 de eerste 6 jaar ( 1988 en '89 
waren ook zeer v l inderarm) mijn in 
druk bevesti gen, dat de Heebrig aan
vankel ij k maar weinig vlinders te zien 
gaf. Yanaf 1994 gaat het steeds beter 
met als topjaar 1997. Hel aas lijkt het 
nieuwe millennium met een terugval 
naar het niveau van voor '94 te be
ginn en. In 200 Ikon ik echter de helft 
van het vlinderseizoen door ziekte en 
vakantie geen waarnemingen doen, 
anders was het aantal voor dar j aar dus 
zeker op het dubbele uitgekomen. 
Het aantal waarnemingen is natuurl ijk 
afh ankelijk van het aantal keren dat ik 
de Heebrig bezocht. 
Omdat dat niet elk jaar even vaak het 
geval was wordt in grafiek 2 het aantal 
waarnerni ngen per bezoek getoond. 
Ook hier is de kentering in 1994 
duidelijk, daarvoor 0,5 tot 1 waar
neming per bezoek, daarna een ver
dubbeling tot ruim 2 per bezoek . De 
jaren 2000 en 2001 bederven het mooie 
beeld ook hier. 
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Diagram 1: Het tota al aantal vlind erwaarnemingen per jaar 
Diagram 2: Het aantal vlinderwaarnemingen per bezoek per jaar 

Samenvatting Wat zal het jaar 2002 aan vlinders 
Her moeizame verzamelen, verwerken opJeveren? Blijven ze weg, of komen 
en interprereren van de gegevens uit de ze in groten gerale terug? 
notitieboeken van de Heebrig is hier Spannende vragen. Eigenl ijk is er nog 
mee afgesloren. Mijns inziens heb ik nu niets zeker. Ik hoop de ontwikkelingen 
een viertal argumenten voor de stelling, nog lang te kunnen volgen. Tot slot nog 
dat met name her beheer een positieve een toepasselijke en diepzinnige 
bijdrage heeft geleverd aan de aan uitspraak van Willem van Oranje: 
wezigheid van viinders in onze natuur "Men hoeft niet te hopen om te 
tuin: ondernernen, noch te slagen om te 
1. Her aantal waargenomen soorten is	 volharden." 

op de Heebr ig 2 a3 maal hoger dan 
in de direkre omgeving. Literatuur 

2. Het aantal waargenomen vlinders	 Akkermans, R.W. et al.: Dagvlinders in 
was in de tweede helft van de jaren Limburg, verspreiding en ecologie. 1990 
'90 minstens 2 maal hoger dan in de 1999. Natuurhistorisch Genootschap in 
periode daarvoor. Limburg en De Vlinderstichting, 200 I. 

3. Deze toename is niet of nauwelijks 
terug te vinden in de trends van de 
vlinders in Limburg en is dus 
specifiek voor de Heebrig. Luc Stroma n is beheerder van 

4. De toenarne begint pas enige jaren	 natuurtu in De Heebrig i ll vijlen. 
nadat het beheel' meer op insecten Zijn ad res: PaslOOI' Prickaert sstraat 
was gericht. 65, 629J LL Vaals 

Tel: 043 -3064124 

Met de zachte G 
Groot, goed en geef 

Lierop is een aardig Peellands dorp waar ik 
veel mee op heb. Het ligt ten zuiden van de 
lijn Eindhoven-Hellemons. Ertegenaan, wat 
meer naar het zuiden, ligt de Lieropse hei, 
onderdeel van het staatsnatuurreservaat De 

Strabrechtse en Lieropse Heiden. Ik hou van 
Lierop en omgeving. Ais jongske kwam ik er 
al want onze Jan-oom was de veldwachter 
aldaar. Hij was ene goeie mens die met alle
man overweg kon. Toen ie op sterven lag (hij 

woonde toen in Belsbij een van zijn zoons 
in), verzuchtte hij dat ie zo geren nog eens 
een efkes de Lierpse bossen zou willen horen. 
Zijn j ongens hebben Jan-ome toen in de 

wagen gelaaien en zijn naar Lierop gegaan 
waar ze met hunne stervende vader wei een 

uur onder de dennen hebben gestaan in den 
donkere nacht. Thuisgekomen isJan-ome in 
dieje zelfde nacht doodg egaan. 
Later als beheerder van genoemd heidereser
vaat en van enkele broek- en goorterreinen 
bij Lierop merkte ik bij aankooponderhande
len over stukskes moeras of percelen hei dat 
de boeren altijd 'hendiger' werden nadat 
Jan-oom ter sprake was gekomen. 

ledereen weet dat jagers nogal domechtig 
zijn omd at ze vrij in het wild levende dieren 
zo maar doodmaken. Jan-oom vertelde 
dikk els van ene Lieropse jager die behalve 

dom ook nogal klunsechtig was. Daar gaat 
dit rijmke over: 
Ene Jager in L ierop die \1'(/.1' fil e toclt SIOIll ! 

Ne stommere vinde li e/gelid nag inne. 
Di e hie! ' enc keer Z' II geweer aandersoni 
en toet i schoot hum in-ins \1"(11 te binncn. 

Nou nog wat over die heide. Die zo schoon is 
en oe zo groot, zo wij d als ge kunt zien. 
Berken hier en daar en ginderwijd de 
donkere dennenbossen van Jan-ome en de 
geminte. AI die kleuren , veul en allemaal 0 

zo zacht van tint en gevuul. Alderhand van 
paars, breung, gelig, gries. En daar boven de 
lucht, wijd, heel hoog en ook wei eens 
dichtebij, en tis krek of de lucht aile kleuren 
nog eens dunnekes overschildert . Tis zo stil 
hiet; zo reustig . Ge ziet geen mens, niemend 
ruupt of kijft. Sst: ge hoort nou ook de kleine 

dingen die er in de wereld zijn: geriefel van 
een beestje, gebeez van krekels, gezoem van 
biejen en zo. Ge hoort zelfs de zachte 
zuchtje s van zo'n bietje wind dat ge niet eens 
kunt zien. 
De mensen die steden bouwen zijn eigenlijk 
ook behoorlijk stom geweest. Ze hadden bier. 
in deez hei, daar alles groot en ruim is, goed 
en geef, zuiver en schoon, hier hadden ze 
beter Eindhoven en Hellemons kunnen 
bou wen. Niet gindswijd daar alles zo vol is en 
druk, zo vuil en smerig en gevaarlijk. 

Willem Iven 
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