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voorwoord

kleurenreconstructies. Ook is
er door hem een biografie geschreven van elk veld.

Met veel plezier heb ik gewerkt
aan de samenstelling van deze
tussentijdse presentatie van
Lepidoptarium. Het heeft mijn
interesse en connectie met mijn
directe omgeving verder aangescherpt; een groeiende verbondenheid door meer inzicht
te krijgen in en te leren over
ons milieu.

Vervolgens zijn er zeven thematische bijdragen van mijn
hand die het project contextualiseren. Als curator en kunsteducator volg ik de projecten
van Stefan Cools, kunstenaar
en mede initiator van dit project. Sinds vijf jaar hebben
wij
inspirerende
gesprekken
vanuit onze gedeelde interesses en fascinatie voor ecologie. De bijdragen met de thema’s bakstenen, zaden, korstmossen,
geel,
kruidenthee,
vogelgeluiden en luchten zijn
vanuit mijn perspectief op Lepidoptarium tot stand gekomen.
Houd daarom bij het lezen in
gedachte dat mijn expertise
bij de kunst ligt en een andere
specialist, zoals een bioloog
of ornitholoog, wellicht andere woorden of informatie zou
kiezen om dit verhaal over te
dragen.

Beste lezer,

Lepidoptarium bestaat uit zes
velden van Zuid- tot Noord-Limburg die zijn ingezaaid met
inheemse wilde bloemen. Dit
tweejarig
Citizen
Science/
Art
project
vindt
plaats
in samenwerking met burger
onderzoekers, Universiteiten,
Gemeenten en natuurorganisaties.
Stichting
Vlinderhuis
en Stichting IKL Limburg zijn
partners
in
dit
project.
Lepidoptarium is een nietbestaand
woord
dat,
zoals
een herbarium op een wetenschappelijke
manier
planten
verzamelt,
verwijst
naar
een archief waar kennis over
vlinders wordt verzameld.
Deze presentatie van Lepidoptarium is een momentopname, een
terugblik en analyse, maar ook
een blik op de toekomst. Een
die uitnodigt verder en misschien wel dieper te gaan door
het leggen van historische,
sociale en fysieke relaties met
de onderzoeksresultaten.
Een jaar na het inzaaien van de
velden in Maastricht, Houthem,
Bunde, Susteren, Heythuysen en
Baarlo heeft Koen Veldhuis alle
door de burgeronderzoekers geproduceerde data geïnventariseerd. Veldhuis is vierdejaars
student Bos- en Natuurbeheer
aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en gespecialiseerd in natuureducatie,
landschapsbeleving
en
cultuurhistorie.
Tijdens
zijn
stage bij Stichting IKL en
Stichting the Butterfly House is
Veldhuis volop in het Lepidoptarium project gedoken. Koen
heeft de door hem geïnventariseerde data verwerkt in grafieken,
korte
verslagen
en

In het ontwerp is er gedacht
vanuit het archiefdoosje waarin
deze
presentatie
is
opgestuurd. Er is hierbij gekozen
voor
verschillende
papier
kwaliteiten,
die
structuur
brengen in de verzameling bijdragen.
Het
lichte
papier
draagt de inhoud; heeft een
transparante eigenschap en is
receptief voor aanraking waardoor het transformeert als
gevolg van gebruik. De thematische bijdrage worden telkens
voorafgegaan door een beeld op
zwaarder papier, dat door een
beeld de essentie van het thema
uitdrukt, gemaakt door een eenvoudige aardappelstempel. Door
de papieren en bijlagen samen
te brengen zonder fysieke binding kunnen de stukken afzonderlijk worden gebruikt en wordt
de gebruiker aangemoedigd om
nieuwe verbindingen te leggen.
Ik hoop van harte dat u met
evenveel plezier deze presentatie ontdekt, als wij hebben
beleefd in de samenstelling
ervan.
Marjolein van der Loo
Editor
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Beste onderzoekers, fondsen, gemeenten en andere betrokkenen,
Voor u ligt de tussentijdse presentatie van het project
Lepidoptarium. In maart 2020 zijn wij van start gegaan met
dit project door het inzaaien van zes bloemenvelden in zes
gemeentes door heel Limburg. Hiermee hebben wij in de eerste
lockdown de eerste stappen gezet voor een project dat, zo
bleek later, een schot in de roos zou zijn in deze tijd:
eens te meer is gebleken hoeveel inspiratie, troost en rust
de natuur kan bieden in moeilijke tijden.
Net als zovelen hadden wij niet bedacht welke impact corona
zou hebben op ons leven. Maar al snel kwamen wij tot de
conclusie dat dit project, in tegenstelling tot veel andere
activiteiten, kon doorgaan ondanks de beperkingen waar wij
mee te maken kregen. Gaandeweg hebben wij onze plannen hier
en daar moeten aanpassen, maar de kern - het monitoren van
de velden door individuele onderzoekers - is altijd overeind
gebleven.
In de feedback van de onderzoekers hebben wij vaak terug
gehoord dat dit project hen in een korte tijd met andere
ogen naar de eigen omgeving heeft doen kijken. Dat een
grasveld niet altijd zomaar een grasveld is. Ook werd de
wezenlijke rol die het landschap speelt in het leven van
vlinders opgemerkt. Voor ons is daarmee al een belangrijk
doel van het project bereikt: het tot stand brengen van een
duurzame verbinding van mensen met het landschap in de eigen
omgeving.
Ook deze presentatie heeft een andere vorm gekregen dan wij
bij aanvang van het project voor ogen hadden. Hierbij hebben
wij van de nood een deugd proberen te maken. Wij zijn er van
overtuigd dat deze tussentijdse presentatie juist een extra
laag aan het project heeft toegevoegd. Het heeft ons in
ieder geval anders laten nadenken over presentatiemogelijkheden zonder direct mensen bij elkaar te laten komen.
De tussentijdse presentatie is tot stand gekomen dankzij de
bijdragen van Marjolein van der Loo, Koen Veldhuis en Stefan
Cools. We hopen dat de inhoud een beeld geeft van de waarnemingen van het afgelopen jaar, maar tevens de verbeelding
prikkelt en uitdaagt om zelf het veld in te gaan en te genieten
van het voorjaar, de bloemen en uiteraard de vlinders!
Wij hopen jullie te zien in een van onze velden of tijdens
de tentoonstelling ‘Uit het leven van een Vlinder’ bij
Museum de Domijnen in mei 2022.
Met vriendelijke groet,

Sandra van den Beuken
Voorzitter The Butterfly House
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In de maanden juni tot
oktober is er 89 keer
gemonitord door de
onderzoekers

Totale arbeidsuren +/- 4400
Onderzoekers, The Butterfly House,
Stichting IKL, infographicstagair HAS,
infographic derden, stagiair Van Hal Larenstein,
studenten Hogeschool Zuyd
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34 soorten waren gezaaid
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waargenomen kleuren geel

Akkerdistel

Smalle
weegbree
Wilde
ridderspoor*

839 dagvlinders
gezien, 31
soorten
waarvan 5
onverwacht

*Zeer zeldzame Wilde
ridderspoor in Bunde
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resultaten

Er zijn in totaal 839 vlinders
waargenomen, waarvan 31 soorten
dagvlinders. De meest voorkomende vlinder is het kleine
koolwitje, deze soort is 308
keer waargenomen. Gevolgd
door het groot koolwitje, de
citroenvlinder, dagpauwoog en
icarusblauwtje. Er zijn 5 soorten
gezien door de burgeronderzoekers die in 2019 niet eerder
zijn waargenomen in en rond de
velden.
Het aantal vlinders per soort en
per veld is te zien op de
volgende pagina’s.
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koolwitjes

Van alle waargenomen vlindersoorten
is er van het klein koolwitje de
meeste data beschikbaar. Door de
weergave van alle waarnemingen (zie
tabel 2) is te zien dat de lineaire
trend licht afneemt naar het einde
van de zomer. Dit komt overeen met
de trend die bekend is van het klein
koolwitje bij De Vlinderstichting
(z.d.-a.).

tabel 2

klein koolwitje
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Baarlo

Klein koolwitje			17
Groot koolwitje			13
Bruinblauwtje			9
Heideblauwtje			5
Geelsprietdikkopje		 4
Hooibeestje			4
Citroenvlinder			3
Bruin zandoogje			2
Klein geaderd witje		
1
Kleine vuurvlinder		
1
Icarusblauwtje			1
Atalanta				1
Kleine parelmoervlinder
1
Oranje zandoogje			1
TOTAAL				63
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Maastricht

Groot koolwitje			9
Klein koolwitje			6
Icarusblauwtje			7
Argusvlinder			1
TOTAAL				62

Bunde

Klein koolwitje			36
Groot koolwitje			21
Klein geaderd witje		
2
Atalanta				1
Kleine vos				1
Oranje zandoogje			1
TOTAAL				62
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Heythuysen

Klein koolwitje			62
Citroenvlinder			21
Oranje zandoogje			17
Groot koolwitje			12
Dagpauwoog				11
Koevinkje				9
Hooibeestje			8
Icarusblauwtje			7
Landkaartje			5
Koninginnepage			5
Kleine vuurvlinder		
3
Boomblauwtje			3
Atalanta				3
Bont zandoogje			3
TOTAAL				169
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Houthem

Klein koolwitje			46
Groot koolwitje			40
Boomblauwtje			13
Heideblauwtje			5
Icarusblauwtje			5
Bruin zandoogje			3
Klein geaderd witje		
1
Distelvlinder			1
TOTAAL				114
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Susteren

Klein koolwitje			163
Groot koolwitje			49
Klein geaderd witle		
15
Bont zandoogje			15
Kleine vuurvlinder		
10
Icarusblauwtje			10
Dagpauwoog				10
Bruin zandoogje			10
Atalanta				7
Hooibeestje			6
Boomblauwtje			5
Citroenvlinder			4
Oranje zandoogje			4
Zwartsprietdikkopje		
2
Heideblauwtje			2
Koninginnepage			1
TOTAAL				313
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Reconstructie van een vierkante meter op
6 september 2020 in Susteren door NH

5% Korenbloem

11% Kruiskruid

11% Gele ganzenbloem

2% Akkerwinde

11% Peen

2% Harig wilgenroosje

20% Slangenkruid

11% Paardenbloem

2% Zandblauwtje

1% Avondkoekoeksbloem

23% Melganzenvoet

2% Hondspeterselie
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Reconstructie van een vierkante meter op
20 juli 2020 in Susteren door IE

6% Bolderik

6% Smalle weegbree

23% Korenbloem

6% Veldzuring

6% Gele ganzenbloem

14% Melganzenvoet

6% Echte kamille

6% Paarse dovenetel

6% Reukloze kamille

1% Kruiskruid

6% Duizendblad

1% Gewone hoornbloem

6% Gewone reigersbek

1% Gekroesde melkdistel

6% Peen
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Reconstructie van een vierkante meter op
27 juli 2020 in Baarlo door M vd S

3% Korenbloem

13% Melganzenvoet

1% Duizendblad

3% Wikke

1% Gewone reigersbek

6% Bijvoet

1% Sint janskruid

1% Jacobskruiskruid

6% Smalle weegbree

3% Knopkruid

62% Boerenwormkruid
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Reconstructie van een vierkante meter op
13 juli 2020 in Baarlo door JD-KS

1% Gele morgenster

1% Zachte ooievaarsbek

1% Gewoon biggenkruid

1% Perzikkruid

28% Smalle weegbree

11% Heermoes

11% Boerenwormkruid

1% Dagkoekoeksbloem

28% Melganzenvoet

2% Hondsdraf

11% Wikke

1% Zwaluwtong

2% Rode klaver
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Reconstructie van een vierkante meter op
26 juni 2020 in Bunde door AM

8% Korenbloem

15% Scherpe boterbloem

8% gele ganzenbloem

8% Smalle weegbree

8% Echte kamille

2% Robertskruid

8% Gewoon barbarakruid

3% Gewone klaver

15% Groot streepzaad

7% Vijfvingerkruid

8% Peen

2% Paarse dovenetel

8% Schermhavikskruid
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Reconstructie van een vierkante meter op
11 juli 2020 in Bunde door AS

2% Korenbloem

2% Smalle weegbree

10% Gele ganzenbloem

1% Bereklauw

2% Echte kamille

24% Akkerdistel

1% klaproos

49% Melganzenvoet

1% Kegelsilene

2% Akkermelkdistel

1% Franse silene

1% Gewone raket

2% Reukloze kamille

1% Jacobskruiskruid

2% Groot streepzaad
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Reconstructie van een vierkante meter op
18 juli 2020 in Heythuysen door PT

2% Bolderik

2% Gewone rolklaver

23% Smalle weegbree

2% Akkerdistel

23% Malganzenvoet

2% Perzikkruid

8% Gele ganzenbloem

2% Wikke

8% Gewone margriet

2% Rode klaver

8% Gewone reigersbek

1% Groot streepzaad

5% Korenbloem

1% Middelste teunisbloem

5% Duizendblad

1% Muskuskaasjeskruid

2% Echte kamille

1% Zwarte nachtschade

2% Akkerleeuwenbek
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Reconstructie van een vierkante meter op
29 augustus 2020 in Heythuysen door PT

1% Bolderik

3% Smalle weegbree

59% Malganzenvoet

3% Perzikkruid

12% Gewone margriet

1% Korenbloem

6% Gewoon biggenkruid

1% Knoopkruid

6% Peen

1% Wikke

3% Duizendblad

1% Rode klaver

3% Gewone rolklaver
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Reconstructie van een vierkante meter op
31 augustus 2020 in Maastricht door JP

40% Korenbloem

8% Gele ganzenbloem

20% Malganzenvoet

8% Paardenbloem

20% Knoopkruid

4% Duizendblad
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Reconstructie van een vierkante meter op
14 juli 2020 in Maastricht door MH

45% Echte kamille

45% Smalle weegbree

10% Gewone brunel
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Reconstructie van een vierkante meter op
11 juli 2020 in Houthem door PG

3% Groot streepzaad

2% Herderstasje

39% Akkerwinde

2% Gewone ereprijs

14% Paardenbloem

2% Zwarte nachtschade

14% Akkerdistel

2% Vogelmuur

9% Kruiskruid

2% Kleine ooievaarsbek

3% Malganzenvoet

2% Valse kamille

2% Scherpe boterbloem

2% Canadese fijnstraal

2% Smalle weegbree
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Reconstructie van een vierkante meter op
27 juli 2020 in Houthem door JN

1% Echte kamille

2% Canadese fijnstraal

49% Malganzenvoet

2% Paardenbloem

24% Akkerwinde

1% Gewone ereprijs

10% Smalle weegbree

1% Zwarte nachtschade

5% Herderstasje

1% Klein streepzaad

2% Gewone klaver

1% Echt bitterkruid

2% Akkerdistel
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landschapsbiografieën

De landschapsbiografieën zijn
informatieve teksten over de zes
bloemenvelden van Lepidoptarium.
Onder andere bodem, historie,
toponymie en archeologie komen
in deze biografieën aan bod. Deze
biografieën zijn een het verhaal
van de bloemenvelden waardoor
duidelijk wordt wat de context
van de velden is.
De Maas is de belangrijkste
factor geweest in de vorming van
het Limburgse landschap. Daarom
volgen de biografieën de stroom
van de Maas: Maastricht, Bunde,
Susteren, Heythuysen en Baarlo.
Het bloemenveld in Houthem heeft
minder invloed gehad van de Maas
en ligt in het Geuldal. Deze is
als laatste omgeschreven.
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Maastricht
Het bloemenveld in Maastricht
ligt door de stad omsloten in het
Viegenpark: het veld ligt in het
zuidelijkste puntje van het park
en is met een omvang van 2442
m2 het grootste bloemaenveld van
alle Lepidoptarium-velden. Deze
oppervlakte is ongeveer vergelijkbaar met de grootte van twee
olympische zwembaden. Dit stuk
stadsgroen bevindt zich tussen
de wijken Caberg, Malpertuis en
Brusselsepoort. In deze wijken
staan flats en rijtjeswoningen die
uitzicht bieden op het Viegenpark. Naast het veld van Lepidoptarium, aan de overzijde van
de straat ‘Widelanken’ wordt er
gebouwd aan een nieuw appartementencomplex.1
In het park is een plantentuin
die door buurtbewoners onderhouden wordt. Ook zijn er recreatieve mogelijkheden voor kinderen. Zo is er een trapveldje
en een basketbalterrein. Aan de
kant van Caberg staat in het park
een pand met een neo-modernistisch ontwerp; het oude scoutinggebouw. Het park wordt tevens
gebruikt door buurtbewoners met
honden.
bodem
Het veld heeft een lichte helling
en ligt ongeveer 68 meter boven
NAP. Volgens de bodemkaart is het
bloemenveld enkel getypeerd als
bebouwing, wat doorgaans betekent dat er weinig tot geen bodemonderzoek is uitgevoerd.
De kaart (afb. 1) laat zien dat
de omgeving bestaat uit radebrikgrond en ooivaaggrond, die beide
bestaan uit ziltig leem. Radebrikgrond is een kleigrond waarbij (grond)water geen sporen
heeft nagelaten. Een ooivaaggrond
is in Zuid-Limburg een radebrikgrond zonder briklaag die veelal door neerslag is uitgespoeld.
Deze ooivaaggronden zijn vooral
de lagere, droge beekdalen. Het
Viegenpark ligt relatief hoog
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in het landschap, waardoor het
aannemelijk is dat, het park
volledig uit radebrikgrond bestaat, maar deze niet meer volledig is, doordat er veel in de
bodem geroerd is door grond- en
bouwwerkzaamheden.
Qua
landschapsvormen – dit wordt ook wel
geomorfologie genoemd - is het
noordelijke deel van het bloemenveld een dalwandterras bedekt met löss en het zuidelijke
deel een lösswand. Het grondwater
zit diep, op minimaal 13 meter
diepte.
Het Lepidoptarium-bloemenveld in
het Viegenpark in Maastricht heeft
een relatief recente, stadsgeschiedenis. De omgeving van het
bloemenveld is van een boerenland
aan de rand van de stadswal, voor
de eerste naoorlogse parochiewijken veranderd in een stadspark. Het Viegenpark heette tot
juli 2015 Wijkpark Caberg-Malpertuis, naar de omliggende wijken.2 Tijdens festiviteiten is de
nieuwe naam van het park onthuld,
vernoemd naar de heer Viegen die
werkte aan de ontwikkeling van
verschillende wijken in Maastricht. Het park is daarvoor enige tijd een kleinschalig sportpark geweest.
archeologie en cultuurhistorie
De stad Maastricht en de stadsomwalling is heel oud. De eerste
omwalling ter verdediging stamt
uit 1229.3 In de loop der jaren was rondom de toegangspoorten
ook bebouwing ontstaan, wat de
verdedigingswerken van de stad
hinderde. Vanaf 1375 is er om die
reden ook om die bebouwing een
vestingwerk gebouwd. Het meest
westelijke deel van de tweede
stadsomwalling was de Brusselsepoort. Deze poort is afgebroken en de wijk die op deze plek
is verrezen heeft dezelfde naam
en ligt aan de zuidrand van het
bloemenveld.
Caberg is de eerste wijk die buiten de stadsgrenzen is gebouwd.
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Dit gebeurde kort na de Tweede
Wereldoorlog op de landerijen
aan de noordwestkant van Brusselsepoort. Hier bevond zich een
dorpje dat reeds Caberg heette
en zich met verschillende carréboerderijen langs de Van Akenweg bevond.4 De boerderijen en de
kerk staan er nog steeds, maar
zijn tegenwoordig onderdeel van
de Maastrichtse wijk Oud-Caberg
dat rond 1970 is gebouwd en vernoemd naar het eerdere dorpje. De
wijk Caberg is dus ouder dan de
wijk Oud-Caberg.
Het Viegenpark met het bloemenveld is ontstaan nadat de wijk
Malpertuis is gebouwd in 1958.
De ruimte tussen de wijken is
sinds de bouw van de wijk Malpertuis een stukje openbaar groen
geworden. De wijk is, net als Caberg, een parochiewijk die functioneert als een dorp waarbij de
parochiekerk in het midden staat
en de scholen, winkels en andere
voorzieningen rondom zijn gebouwd.5
Beide wijken waren eind jaren negentig verpauperd. Er was veel
werkloosheid, eenzaamheid en andere sociale problematiek. Door
sloop en nieuwbouw en de herinrichting van het park zijn bepaalde delen van de wijken leefbaarder gemaakt, al is de sociale achterstand van de wijk ten
opzichte van andere wijken nooit
verdwenen.

1 Servatius. (z.d.). Nieuwbouwappartementen Widelanken. Servatius Thuis. Geraadpleegd op 7 april 2021,
van https://www.servatius.nl/over-ons/projecten/nieuwbouw/details/item/32
2 Bic multimedia. (2016, 3 maart). Wijkpark Caberg-Malpertuis heet nu Viegenpark. Thuis in Maastricht.
https://www.thuisinmaastricht.nl/wijkpark-caberg-malpertuis-heet-nu-viegenpark/
3 Eerste Stadsomwalling. (z.d.). Maastricht vestingstad. Geraadpleegd op 7 april 2021,
van https://maastrichtvestingstad.nl/nl/component/tags/tag/eerste-stadsomwalling
4 Thuis in Maastricht. (2018a, maart 20). Vroeger in Oud-Caberg. https://www.thuisinmaastricht.nl/oud-caberg/vroeger/
5 Thuis in Maastricht. (2018b, maart 20). Vroeger in Caberg. https://www.thuisinmaastricht.nl/caberg/vroeger/
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Bunde
Bunde is het een na kleinste veld en is 1701
m2, wat ongeveer zo groot is als drie tennisvelden. Het veld ligt ten westen van het dorp
Bunde aan de Meerstraat. Er zijn twee (wandel)
paden die het bloemenveld doorkruisen. Aan de
noordwestzijde is een akker waar in 2020 zomertarwe werd verbouwd. Aan de zuidzijde stroomt
de Kleine Geul in westelijke richting en aan de
zuidrand staat een bosschage (een klein stukje
bos) met verschillende loofbomen dat zich uitstrekt tussen de Meersstraat en de Kleine Geul.
  
De naam Bunde kent verschillende mogelijke verklaringen. Vanuit het oud-Germaanse biwanda, wat
omheind stuk land betekent. Bundo is een geografische benaming in het gallisch voor bodem. In
het Walser Duits is de term bunde een benaming
voor voet van de berg. Het dorp ligt aan de voet
van de Limburgse heuvelkam.6
Het veld is voor de indamming van de Maas en de
aanleg van het Julianakanaal, altijd onder invloed geweest van de kracht van het water. Vooral
de Maas en de Geul hebben in de ondergrond sporen
nagelaten. Het is een plek waar al eeuwen mensen
wonen en de grond gebruikt wordt voor landbouw
en fruitboomgaarden.
bodem
Het veld is vlak en ligt op ongeveer 45,5 meter
boven NAP. De bodem is een lichte zavelbodem,
bestaande uit kalkloze ooivaaggronden die zijn
afgezet door de Maas. Het huidige stroomgebied
van de Maas bevindt zich slechts op 1,3 kilometer afstand in noordwestelijke richting. De
Maas is in het verleden een meanderende rivier
geweest en heeft een ruim vier meter dikke laag
met vooral klei en zavel (een grondsoort tussen
zand en klei in) afgezet in het dal. Geomorfologisch is het veld bestempeld als ‘rivierdal
vlakte, relatief hooggelegen’. Het grondwater
bevindt zich doorgaans vanaf 120 cm diepte in
het natte seizoen.
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oude patronen
Doordat de Maas vrij kon meanderen, kwam het voor
dat dorpen plots aan de andere oever kwamen te
liggen. Zo ligt het gehucht Uikhoven nu in België, maar in het verleden hoorde het bij de Nederlandse gemeente Geulle. De Maas was moeilijk
bevaarbaar door de grindbanken en vele bochten.
Om handel te kunnen drijven over het water zijn
er verschillende kanalen gegraven rondom en parallel aan de Maas. Het Julianakanaal is in 1935
geopend. De dijk van het kanaal is te zien vanaf
het bloemenveld in Bunde.
Sinds de aanleg van het Julianakanaal is de ligging van de Geul bij Bunde sterk veranderd. Waar
de Geul op de huidige plek van het bloemenveld
nu rechtdoor stroomt en onder het Julianakanaal
wordt geleid, boog de Geul eerder af naar het
noorden richting de oude dorpskern van Bunde en
vandaar naar de Maas. De oude loop van de Geul
liep van de oostzijde van de Meerstraat, door
het bloemenveld en huidige gemeentegrens tussen
Maastricht en Meerssen.
archeologie en cultuurhistorie
In Voulwames, waar tegenwoordig de Geul in de Maas
stroomt, zijn bij werkzaamheden resten gevonden
van een huis of boerderij uit de Bronstijd.7 Hiermee is aangetoond dat er tijdens de Bronstijd
tijd kleinschalige bewoning was in het Maasdal
bij Bunde. Pas na het vertrek van de Romeinen,
in de midden- en late middeleeuwen, is de omgeving van Bunde een vaste woonplek geworden voor
boeren. Doordat het Maasdal vrij nat was, zijn
de gronden voornamelijk gebruikt als grasland.
Boeren woonden vooral in carréboerderijen, typisch voor Zuid-Limburg. Rustenburg is zo’n boerderij en deze ligt op minder dan 200 meter van
het bloemenveld in Bunde.De huidige boerderij
staat op veel oude kaarten en de oudste delen van
de boerderij zijn uit 1654. Aan de andere zijde
van het bloemenveld ligt Kasteelhoeve Hartelstein, dat tegenwoordig een kringloopwinkel en
archeologisch centrum is. De hoeve is ooit onderdeel geweest van Kasteel Hartelstein (1365).
Alleen de delen van de fundatie en de gracht herinneren aan de oude functie. Het kasteel Meerssenhove is een kasteel uit de dertiende eeuw aan
de overkant van de Geul. Het huidige kasteel is
gebouwd in classicistische stijl en is omringd
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door een gracht en Engelse tuinen.8 Op oude foto’s en kaarten is te zien dat het kasteel volledig omsloten werd door hoogstamboomgaarden. Deze
fruitbomen zijn een historisch kenmerk van de
omgeving (afb. 2).
Op oude kaarten is op de plek van het bloemenveld een soortgelijke structuur te zien van historische fruitbomen. Waarschijnlijk was hier in
het verleden dus ook een historische boomgaard.
Op dezelfde kaarten is over de Geul te zien dat
er vlakbij het bloemenveld een voetgangersbrug
moet zijn geweest. De brug is verdwenen maar de
fundatie is nog altijd te zien en geeft daarmee
een blik naar het verleden.

6 Plaatsengids. (2020). Bunde | Plaatsengids.nl. https://www.plaatsengids.nl/bunde
7 Porreij-Lyklema, A & I.M. van Wijk, 2014: Sporen van de Michelsberg-cultuur en een laat-prehistorische
nederzetting bij Voulwames, gemeente Meerssen (Archol Rapport 240), Leiden
8 Visit Zuid-Limburg. (z.d.). Kasteel Meerssenhoven in Maastricht (Zuid-Limburg). Geraadpleegd op 29 maart 2021, van https:
//www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/attracties-bezienswaardigheden/detail/kasteel-meerssenhoven/59318/
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Susteren
Het bloemenveld van Lepidoptarium in
Susteren is 1177 m2 groot, wat ongeveer zo
groot is als twee tennisbanen. Het veld
bestaat uit twee delen en ligt in de
zuidoosthoek van het parkje ‘In de Mehre’.
Dit is een buurtpark voor de gelijknamige
wijk. Het parkje bestaat uit verschillende
opgeworpen heuvels met gras en struweel
met enkele bomen. In het midden van het
parkje zijn enkele speeltoestellen en er
is een vijver die in de wijk onder andere
is gebouwd voor regenwateropvang. Aan de
zuidrand van het veld stroomt de Rode
Beek. Deze beek is ongeveer 29 kilometer
lang, waarvan de bron zich bevindt op de
Brunssumerheide. De wijk om het parkje
heen bestaat uit ruim opgezette woningen.
Vanaf het bloemenveld is er zicht op drie
kleine appartementencomplexen aan de
Gregoriuslaan. Aan de overzijde van de beek
is een akker met grootschalige landbouw.
bodem
Het veld in Susteren heeft een oude
geschiedenis. In het Midden- en LaatPleistoceen heeft de Maas hier een terras
gevormd. Dit terras is het oudste en
hoogste terras van de Maas in dit gedeelte
van Limburg.
Het parkje ligt op ongeveer 31 meter
boven NAP. Door de aangebrachte heuvels
is het hoogste punt van het bloemenveld
33,5 meter hoog. Doordat de Rode Beek
hier de bodem heeft gevormd, bestaat
de bodem voornamelijk uit een kalkloze
poldervaaggrond met zware zavel en lichte
klei. Deze bodemsoort volgt een groot
gedeelte van de loop van de beek. Aan de
rand van het beekdal ligt ook een kalkloze
poldervaaggrond, maar deze bestaat alleen
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uit lichte zavel. De geomorfologie van het
park bestaat volledig uit dalvlakteterras,
wat betekent dat de Maas hier een terras
heeft gevormd in het Pleistoceen. De plek
waar de beek stroomt is een dalvormige
laagte, zonder veen. Het grondwater is
gemiddeld tussen de 40 en 120 cm diep.
archeologie en cultuurhistorie
Begin jaren negentig is er archeologisch
onderzoek gedaan onder het schoolplein
bij de Sint-Amelbergabasiliek. Hier
werden voorwerpen gevonden uit de Midden
IJzertijd, vanaf 700 voor Christus tot
het jaar nul. In Susteren is een grafveld
gevonden uit de Romeinse tijd.
Het mogelijk oudste klooster van Nederland
heeft in Susteren gestaan op de plek waar
tegenwoordig de Sint-Amelbergabasiliek
staat uit de elfde eeuw (afb. 3).9 Het
klooster is vermoedelijk rond het jaar 700
gesticht. In 882 is het klooster vernield
door de Vikingen die via de rivieren
West-Europa binnentrokken. Het klooster
is herbouwd en is sindsdien bewoond
door nonnen. De plaatsnaam Susteren
is waarschijnlijk afkomstig van het
gebruik dat de nonnen elkaar aanspraken
met ‘zuster’.10 Volgens andere bronnen
heette de Rode Beek, waar Susteren aan is
ontstaan, in het verleden Suestra, later
Zuster.11
Tijdens de Franse tijd is het klooster
afgebroken. In het stratenpatroon en de
inrichting van de parkeerplaatsen bij de
kerk, is een deel van het oude klooster
nog zichtbaar.
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De oude omwalling van de stad is ook nog
zichtbaar. In 1276 verwierf Susteren
stadsrechten, maar pas een ruime honderd
jaar later is men begonnen met het bouwen
van de omwalling en de grachten van de
stad (afb. 4). De grachten werden gevoed
met water uit de Rode beek. Deze beek
meanderde vroeger vrij door het landschap.
Een deel van deze meander is in het parkje
van het huidige bloemenveld teruggebracht
in het landschap. De inrichting van de
vijver en een slootje liggen op de plek
van de oude beek. Het bloemenveld sluit op
deze plek goed aan op het oude gebruik van
velden rondom de beeklopen.

9. Geraeds, G., & van Diepen, L. (2014, november). Archeologisch onderzoek “WBC-locatie / Reinoud van Gelderstraat”
te Susteren.
10. Gemeente Echt-Susteren. (z.d.). Susteren & Dieteren. Geraadpleegd op 13 april 2021, van https://www.echt-susteren.
nl/susteren-dieteren
11. Susteren - Genealogie Limburg. (2013, 1 mei). Gen Wiki Limburg. https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Susteren
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Heythuysen

In Heythuysen is het veld 2074 m2 groot, wat ongeveer zo
groot is als vier tennisbanen. Het ingezaaide bloemenveld
ligt in een lange strook om de zuidrand van het meertje
Kerreven.
Om het meertje ligt een wandelpad van
ongeveer 650 meter en er zijn verschillende visstoepen
voor sportvissers aangelegd. Enkele bomen vormen een
kleine bosschage bij de parkeerplaats aan de oostkant
en rondom het Kerreven staan verschillende solitaire
bomen. Het Kerreven is omringd door grootschalige
landbouw en een grote varkensschuur aan de zuidzijde.
Het dorp Heythuysen ligt op 400 meter aan de oostkant
van het veld. Daartussen bevindt zich een oud klooster.
bodem
Het bloemenveld ligt op ongeveer 28 meter boven NAP.
Verschillende greppels doorsnijden het veld en aan
de zuidoostrand is een hogere heuvel van ruim 29
meter. De bodem bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden
met lemig, fijn zand. Deze bodemsoort gaat gemiddeld
tot 60 cm diep en is ontstaan in het Holoceen door
landbouw. Meer specifiek heeft het potstalsysteem deze
grondsoort doen ontstaan. Het onderliggende zand tot
9 meter diep, is een eolische afzetting van stuifzand
en oude rivierduinen uit het Pleistoceen. Doordat het
veld op een relatief hoog Maasterras ligt, begint de
Maasafzetting op 9 meter diepte. De Maasterrassen zijn
ontstaan met het fluctueren van de temperaturen tussen
verschillende ijstijden in. Tijdens een koude periode
stroomde de Maas als een vlechtende rivier door het
landschap en zette in het stroomgebied zand en grind
af. Tijdens de warmere periodes had de Maas een min of
meer vaste bedding en sneed de rivier zich in het land
in.12 De verschillende Maasterrassen zijn als traptreden
te herkennen in het landschap (afb. 5).
Geomorfologisch is het bloemenveld en het omliggende
deel van het Kerreven bestempeld als dalvlakteterras
met dekzand, zwak golvend. Het grondwater bevindt zich
doorgaans tussen de minder dan 40 en meer dan 120 cm
diepte, afhankelijk van de zomer- en winterperiode.
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archeologie en cultuurhistorie
Dat de omgeving van Heythuysen een oude nederzetting
is geweest, blijkt uit de vondsten van verschillende
urnen in 1967 uit de Vroege IJzertijd. Het dorp is
ontstaan in de vroege middeleeuwen en dankt haar naam
aan de huizen die op of nabij een heideterrein stonden.
De Kloosterstraat vormt samen met de Bosscherkampweg
en de Leveroyseweg het oude stratenpatroon rondom het
Kerreven. Het klooster aan de oostkant van het veld en
wordt voor het eerst vermeld in 1835.
Op landgoed De Kreppel - tussen het Kerreven en het
dorp - is in 1835 het Elisabethklooster gebouwd. In de
Tweede Wereldoorlog is het klooster zwaar beschadigd,
maar is hierna weer gerestaureerd. Sinds 2016 is
er een woonzorgcentrum gevestigd, speciaal voor
hulpbehoevende kloosterlingen.13 Op het landgoed staat
nog een woonzorgcentrum en de oude kloostertuin is nog
deels intact.
Het Kerreven ligt op een grens tussen oude gebruiken
van landbouwgrond. Zo werd er aan de noordzijde vooral
akkerbouw bedreven; het zogenaamde kampenlandschap. De
Bosscherkampweg verwijst hier nog naar. Aan de zuidzijde
lagen van oudsher de graslanden. Hier is het land iets
lager en dus te nat voor akkerbouw. Ook meandert de
Tungelroyse Beek hier door het landschap.
Het Kerreven is tegenwoordig een visvijver met veel
karpers. De naam van de vijver gaat terug op een oude
naam voor een ven of veen waar wilgentenen groeiden en
werden geoogst.14 HSV Leudal is verantwoordelijk voor
het controleren van het water en de vissers. In het
voorjaar van 2020 is de vijver verbeterd en uitgebreid
voor sportvissers (afb. 6).15
Daarnaast heeft de gemeente nieuwe beplanting aangeplant
en kreeg Project Lepidoptarium een plekje op het terrein.
In dezelfde periode is er een rolstoelvriendelijk pad
aangelegd.

12 Verwijmeren, M. (z.d.). Rivierterras - Geologie van Nederland. Geologie van Nederland.
Geraadpleegd op 29 maart 2021, van https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/rivierterras
13 Stichting Kerkgebouwen in Limburg. (2008). Kerkgebouwen in Limburg. Kerkgebouwen in Limburg.
https://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/heythuysen/klooster-zusters-franciscanessen-van-heythuysen
14 Volkoomen. (z.d.). Familienamen. Geraadpleegd op 24 maart 2021, van http://volkoomen.nl/familienamen.htm
15 Koumans, R. (2019, 18 februari). Kerreven: na jaren eindelijk opknapbeurt. De Limburger. https://www.limburger.nl/cnt/
dmf20190218_00093079

38

Baarlo

Baarlo is met zijn omvang van
858 m2 het kleinste veld van
het
Lepidoptariumproject.
Het
ingezaaide
bloemenveld
ligt
aan de westkant van het dorp en is
ongeveer zo groot als anderhalf
tennisveld. Er loopt een wandelpad
door het veld heen, wat het
gebied tot een soort parkje voor
buurtbewoners maakt. In het veld
staan enkele kleine struiken
zoals Brem en enkele fruitbomen.
Aan de zuid- en zuidwestkant is
een klein bosschage.
De
naam
Baarlo
bestaat
uit
twee delen; ‘baar’ dat bloot
of kaal betekent en ‘lo’ dat
staat voor een licht, open bos.16
De naamsoorsprong van Bong is erg
onzeker. Mogelijk is het een -ingafleiding uit de middeleeuwen dat
iets betekent als ‘huisje, houten
schuurtje’.
bodem
Het veld ligt op 22 meter
boven NAP en de bodem bestaat

vooral
uit
zand.
Het
veld
bestaat bodemkundig uit twee
delen.
Het
westelijk
deel
is een duinvaaggrond en het
oostelijk deel is een hoge bruine
enkeerdgrond. De duinvaaggrond
is een eolische afzetting uit
het Midden- en Laat-Pleistoceen.
De
duinvaaggrond
is
in
het
binnenland
veelal
een
oude
rivierduin. Het bloemenveld is
vlak, maar net buiten het veld zijn
nog wel enkele verschillende oude
(stuif)duinen in het landschap
herkenbaar, waarvan sommige met
een hoogte van ruim 30 meter. De
bruine enkeerdgrond is een oude
grond uit het Holoceen en is
ontstaan
door
het
potstalsysteem.17
Door
dit
systeem is er een dikke humuslaag
ontstaan, hetgeen wijst op een
oude
agrarische
enclave
van
Baarlo of Bong. Geomorfologisch
is
het
veld
bestempeld
als
dalvlakteterras
bedekt
met
dekzand, zwak golvend.
De
hoogste
grondwaterstand
bevindt zich op meer dan 80 cm
diepte.
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oude patronen
De wegen Koeberg (zuidzijde) en
Kuukven (noordzijde) zijn oude
wegen. Deze wegen leiden naar
de oude landbouwgronden. Het
bloemenveld en omgeving bestonden
in het verleden namelijk uit
landbouwgronden en graslanden.
Nabij het bloemenveld is een plek
met oppervlaktewater. Dit kan
kwelwater zijn, dat afkomstig
is uit de oude stuifduinen ten
zuidwesten van het bloemenveld. Dit
water stroomt langzaam via een
slootje
‘Het
Kuukven’
naar
de Kwistbeek om vervolgens  in de
Maas uit te monden nabij Vergelt.
archeologie en cultuurhistorie
In de bossen bij De Meeren zijn in
2018
ruim
40
grafheuvels
aangetroffen. Dit zijn de oudste
archeologische
vondsten
uit
de omgeving en dateren uit de
Bronstijd (afb. 7).18
Aangezien er verschillende kleine
archeologische vondsten zijn gedaan
uit de Romeinse tijd, was Baarlo
mogelijk een nederzetting die als

tussenstop fungeerde tijdens de
Romeinse overheersing. Vanaf de
8e eeuw raakte het Maasdal met
name bevolkt op de overgang van
de verschillende Maasterrassen
waarop Baarlo gesitueerd is. Door
de kruising van verschillende
wegen uit de omgeving, is het
dorp groot geworden. Op deze
kruising van wegen is de oude
markt tegenwoordig nog altijd
gevestigd en de noordzijde van de
Parochiekerk ‘Heilige Petrus’.
Het buurtschap Bong ligt richting
het noordwesten, dicht bij het
bloemenveld. Het bloemenveld zelf
ligt in het plantsoen ‘Kuukven’.
Deze naam is een familienaam
afkomstig van Kuyckman of Kuyck
uit de zestiende eeuw. De Koeberg
is een heuvel, van net 29 meter
hoog direct ten zuiden van het
bloemenveld. Het is van 1960 tot
en met 1972 een vuilstortplaats
geweest.20 Hier is tegenwoordig
niks meer van te zien en heeft
als bestemming natuurgebied. Het
huisje
aan
de
overzijde
van het bloemenveld heeft ‘De
kleine Raay’ als naam op de gevel
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staan. Deze naam verwijst naar
het voormalige vrouwenklooster De
Raay dat 600 meter ten zuiden van
het bloemenveld ligt (afb. 9). De
naastgelegen woonwijk aan de
oostzijde is in 2004 gerealiseerd.
Kortom, het Kuukven in Baarlo
is een veld waarvan historie
teruggaat naar het Pleistoceen
waarbij de Maas veel invloed
heeft gehad op de bodem. Het
grafheuvelveld laat zien dat het
een cultuurhistorisch waardevolle
plek is.

16 Berkel, G., & Samplonius, K. (2018). Nederlands plaatsnamen 12 - Nederlandse plaatsnamen verklaard (1ste editie).
Mijnbestseller.Nl.
17 Bakker, H., & Schelling, J. (1966). Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. Centrum voor Landbouwpublikaties
en Landbouwdocumentatie.
18 Dorpsgeschiedenis. (z.d.). HWG De Borcht Baarlo. Geraadpleegd op 16 maart 2021, van http://deborcht.baarlo.com/
index.php/geschiedenis/
19 Schinck, P. J. G. (2010). De goederen van naam te Baarlo 2 (Vol. 44). De Borcht.
20 Van den Broek, C. M. P. F. (2000, juli). Inventaris van het archief gemeente Maasbree. https://www.peelenmaas.nl/data
/downloadables/7/6/inventaris-maasbree-1940-1979.pdf  
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Houthem

Het veld in Houthem ligt in het buurtschap Sint-Gerlach
en is ruim 1400 m2. Dit is ter vergelijking net zo
groot als een gemiddelde supermarkt. Het veld ligt

ingesloten tussen het spoor van Valkenburg richting

Maastricht aan de noordkant. Aan de zuidkant ligt de
doorgaande weg van Valkenburg naar Houthem.

De weg die langs het veld loopt heet naar het westen
toe ‘Vroenhof’. Vroen is een verwijzing naar een

landheer en hof is een hoeve ofwel boerderij. Naar het
oosten toe heet de weg dan weer Strabeek, naar het

buurtschap Strabeek, dat is vernoemd naar de familie

Strabach die er een grote boerderij in bezit hadden.21
Het veld ‘Ingendael’ is sinds 1996 een natuurgebied in
het stroomdal van de Geul. Er grazen konikpaarden en
Gallowayrunderen en de Geul mag hier vrij meanderen.

De naam is een herinnering aan een oud dialect dat hier
ooit werd gesproken. Het verwijst naar een laagte in
het dal; ‘Ing Gen Dael’.22

Aan de westzijde van het veld staat een klein hotel met
een parkeerplaats aan de achterzijde, waar eveneens
enkele naald- en loofbomen staan. Aan de overzijde
is sinds 2019 een wijngaard ingericht met aan de

straatkant, moestuintjes waar buurtbewoners groentes

kweken. Aan de overkant van de weg liggen enkele huizen
met daarachter het luxe hotel Château St. Gerlach
met de bijbehorende kasteeltuinen. De hotelkeuken

gebruikt de groentes uit de moestuintjes om gerechten
te bereiden. De Geul meandert aan de zuidelijke
perceelsgrens van het chateau.
bodem
Het landschap rondom het reliëfrijke bloemenveld in
Houthem is vooral gevormd door de Geul.

Het veld kent relatief veel hoogteverschil, doordat

het veld op een helling ligt. Het hoogste deel is 69
meter aan de spoorzijde. Aan de kant van de weg is
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het veld 66 meter hoog. De heuvel waar het veld deel
van uitmaakt is 139 meter hoog. Deze hellingen zijn
ontstaan door de oude loop van de Maas, en later de

Geul, die het land diep hebben ingesneden én als gevolg
van tektoniek die het land met de heuvel omhoog deed
komen.

De bodem is geclassificeerd als een ooivaaggrond met

ziltig leem. Het bodemmateriaal is hier uitgespoeld van
hogere delen. Dit proces is na een flinke regenbui nog
steeds zichtbaar. Deze bodems komen veel voor in het
heuvelland, vooral langs de Geul, Selzerbeek, Gulp,

Eyserbeek en delen van de Maas. Geomorfologisch heeft

het veld ‘Lösswand’ als benaming met een helling tussen
1° en 8°. Boven het spoor loopt het al gauw op naar
meer dan 8°. Het grondwater zit erg diep, gemiddeld
tussen ongeveer 16 en 21 meter onder het maaiveld.
archeologie en cultuurhistorie
Al in 1865 is er tijdens een archeologische opgraving

een Romeinse villa aangetroffen in Houthem.23 Langs de
Geul zijn later resten van een kleine beschaving uit

1000 voor Christus gevonden. Door de vele potscherven
waren de bewoners vermoedelijk pottenbakkers.

De straat die nu Sint Gerlach heet, is een van de
oudste wegen in het Geuldal en een belangrijke

uitvalsweg van Valkenburg. Aan deze weg is ook Château
St. Gerlach gevestigd. De spoorlijn is in 1853 geopend
als verbinding tussen Maastricht en Aken.

Château St. Gerlach is tegenwoordig een luxe hotel

waar prominente wereldburgers overnachten (afb. 9),

maar werd in 1165 aanvankelijk gesticht als klooster

en bedevaartsoord voor de heilig verklaarde kluizenaar
Gerlachus van Houthem, waar ook het buurtschap Sint

Gerlach en het dorp Houthem naar zijn vernoemd.24 De

heilige Sint Gerlachus van Houthem wordt tot op de dag

van vandaag verheerlijkt door middel van relikwieën die
door heel Limburg zijn verspreid.
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Het klooster was in de dertiende eeuw al een plek

voor prominenten. Adellijke meisjes werden naar het
nonnenklooster gestuurd wanneer zij niet konden of

wilden huwen. Vanaf de veertiende eeuw is het klooster
meerdere malen verwoest en herbouwd. Eind achttiende

eeuw is het klooster verbouwd tot buitenplaats. Sinds
1795 draagt het klooster de naam als chateau. In 1997
is Château St. Gerlach geopend als hotel.

21 Notten, J. G. M. (2004). Straatnamen in Houthem. ’t Sjtegelke, 21. http://www.houthem.info/pages/
straatnamen_Houthem.htm
22 Notten, J. G. M. (1996). Natuurontwikkelingsgebied Ingendael. ’t Sjtegelke, 6. http://www.houthem.info/pages/
ingendael.htm
23 Pepels, J. (2007, juni). Enkele stille Romeinse getuigen uit de omgeving van Houthem. ’t Sjtegelke, 14(1).
http://www.houthem.info/artikelen/S27-0107.pdf
24 Oostwegel Collection. (2021, 7 februari). Geschiedenis van landgoed Château St. Gerlach in Valkenburg.
https://www.oostwegelcollection.nl/chateau-st-gerlach/themas/geschiedenis-chateau-st-gerlach/
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bloemenveld Lepidoptarium

ooivaaggrond

bebouwing

radebrikgrond

2

1

3
Afb. 1 Bodemkaart Maastricht, Basisregistratie Ondergrond. Bodemkaart 2018 Ondergrondmodellen | DINOloket
Afb. 2 Maastricht-Meerssenhoven, luchtopname 1974 van Naseman | CC BY-SA 3.0 | https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Maastricht-Meerssenhoven,_luchtopname_1974.jpg
Afb. 3 Sint-Amelbergabaseliek Susteren, Fotograaf Koen Veldhuis 2021
Afb. 4 Kaart Nieuwstadt-Susteren, auteur Nicolaes van Geelkercken 1653 (bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Nieuwstadt_susteren_1653.png#filehistory)
Afb. 5 Maastterrassen, auteur J. Helmer z.d.
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Afb.
Afb.
Afb.
Afb.

6
7
8
9

Kerreven na herinrichting, fotograaf Koen Veldhuis 2021
Hoogtekaart met grafheuvels, AHN viewer 2021 AHN-viewer (arcgisonline.nl)
Voormalig klooster De Raay, fotograaf Koen Veldhuis 2021
Chateau St. Gerlach, fotograaf Koen Veldhuis 2021
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NEN

BAKSTE

bakstenen bakstenen bakstenen bakstenen bakstenen
bakstenen
bakstenen
bakstenen
bakstenen
Turend uit het raam van de trein zie ik de restjes sneeuw en hagel in de geploegde groeven van het bruine, koude veld verdampen
in de felle zon van april. Het valt op; de vele velden en landerijen langs het spoor hebben zo goed als geen randen. Het zijn
echter de randen rondom een veld die het landschap ruimte aan diversiteit bieden: kruiden, knaagdieren en de nodige insecten die
zij op hun beurt aantrekken, vormen de biodiversiteit die voor
de bodem en omgeving, maar ook de landbouw zelf van belang is.
De afname van biodiversiteit en het sterieler
worden van de landbouw is een langdurig en complex proces. Een belangrijke historische aanleiding voor de ontwikkeling van de moderne en
grootschalige agricultuur ligt in de Vroegmoderne
Tijd toen Nederland, net als andere West-Europese
landen, begon met overzeese veroveringstochten.
Er wordt makkelijk vergeten dat planten een
cruciale rol spelen in het West-Europese koloniale
project. Aan botanisten werd als onderdeel van
de VOC- en WIC- vloot de opdracht meegegeven om
planten te zoeken en uit hun oorspronkelijke
omgeving mee te nemen, te onderzoeken en op te
kweken tot een gewas dat elders kan worden verbouwd.
Onder invloed van de overzeese handel en oorlog ontwikkelde de
wetenschap zich volop. De wetenschap eiste categorisering en reductie om tot determinatie, cijfers en feiten te komen. Het gescheiden
houden van zaken in categorieën ruimt op en biedt overzicht. Verlichtingsideeën sluiten hier naadloos op aan en scheidt gebieden
die eerder meer gemengd of fluïde konden bestaan; kerk/staat, mens/
dier, man/vrouw, lichaam/geest, buiten/binnen, natuur/cultuur.
Het
modernisme
bracht
categorieën,
canons,
en
hygiëne:
een
steriel
huis,
lichamelijk
voorkomen en voedsel scheppen vertrouwen en veiligheid; hoe schoner, hoe beter. Deze verwachting
en dit gedachtegoed had ook invloed
op de ontwikkeling van de agricultuur. Velden met enkele gewassen bestonden al in Europa, maar oogsten waren
veelal bestemd voor de lokale bevolking. Naast de overzeese bestemmingen
van de plantage-opbrengst uit Noord- en
Zuid-Amerika, is hun schaalbaarheid een
ander kenmerk dat we in de monocultuur van
de hedendaagse landbouw veel terugzien. Wanneer een enkel gewas op
grote schaal wordt verbouwd, neemt de kwetsbaarheid van de soort
toe en trekt het grote hoeveelheden van schadelijke insecten aan.
Bestrijding met chemische middelen versterkt dit proces waardoor sterfte van alle insecten en verarming van het bodemleven en daarmee de afname van biodiversiteit wordt gestimuleerd.
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Naast het werken met een enkele gewassoort en het uitschakelen van insecten met bestrijdingsmiddelen, wordt de landbouw ook
schoner gemaakt door de bodem letterlijk op te ruimen. Grote
keien en bakstenen worden met een modern oog al snel gezien als
iets dat niet in de landbouwgrond thuishoort. Bovendien kunnen landbouwmachines die worden ingezet hierdoor schade oplopen.
De stenen in de grond zorgen echter voor meer zuurstof, ruimte, mineralen, bepaalde insecten en dus diversiteit in de grond.
Doordat
de
stenen
gaandeweg
uit
de
grond worden gehaald,
kun je deze na het
ploegen vaak langs
de akkerranden vinden. Als symbool voor
het doorgaande proces
van modernisering van
veel landbouwgronden
is Stefan Cools de
verwijderde bakstenen
gaan
verzamelen.
Zijn groeiende verzameling beweegt parallel met het proces
in het veld. De stenen
zijn hun functie verloren, maar functioneren nu als kunstenaarsmateriaal.
In de aankomende tentoonstelling ‘Uit het leven van een Vlinder’
bij Museum de Domijnen in Sittard, bouwt Cools een muurtje van de gevonden stenen. Met krijt schrijft hij op de zijden de namen van soorten die zich in en rond de akker bevinden en zorgen voor diversiteit van het bodemleven, maar er nu
niet meer zijn, zoals loopkevers, springstaarten en mijten.
Zo vormen deze ondergewaardeerde bodemvondsten een specifieke
metafoor voor biodiversiteit. Het verdwijnen van een steen heeft
impact op het gehele systeem dat geïllustreerd wordt in de diversiteit aan soorten benoemd op de stenen. Zelfs een bruine, koude
akker kent een complex ecologisch systeem. Neem er een element uit
en je beïnvloedt mogelijk het welzijn en voortbestaan van de rest.
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z a a i e n z a a i e n z a a i e n z a a d

Het zaaien door mensen en
een
vergeten
beukenootje dat uitgroeit tot een
nieuwe boom, passen bij het
passieve beeld dat wij over
het algemeen van planten
hebben. Een ‘vegetatieve
toestand’ of leven als een
kasplantje zijn uitdrukkingen voor een leven dat
je niemand toewenst en tevens aangeven hoe beperkt
ons inzicht in het leven
van planten is. Algemeen
wordt aangenomen dat intelligentie is gekoppeld
aan het hebben van hersencapaciteit en een zenuwstelsel.
Intussen
leert
de wetenschap steeds meer
over de mogelijkheden van
planten om hun omgeving
waar te nemen, bijvoorbeeld
door middel van licht,
kleur en geluid, maar ook
dat planten hierop kunnen
reageren en hiervan kunnen
leren.
Zonder
hersencapaciteit wordt informatie
door
planten
onthouden en opnieuw toegepast.

Zaaien is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. Hoe groter het oppervlak, hoe belangrijker de vaardigheid om een veld
goed en gelijkmatig in te zaaien. In een een zak met zaad zakken de kleinste zaadjes naar de bodem. Als je niet constant
blijft mengen, zullen daarom op het eerst ingezaaide deel
van je veld de grootste gewassen groeien. Dit ambacht is een
samenwerking van lichaam en landschap, waarbij de looppas,
arm en de wind een rol spelen in de verdeling van het zaad.
Het maken van een kuiltje en het toestoppen van een zaadje, zoals
kinderen wordt geleerd, is in het veld niet haalbaar of van
belang. Het zijn vooral noten die in het najaar graag begraven
worden door dezen en genen en een boom als erfstuk doen groeien.

Zaden leren ons ook over de inventiviteit, bijzondere samenwerkingen en gebieden die planten verkennen. Denk aan het briljante ontwerp van paardebloempluisjes en de propellers van de
esdoorn die slim de wind gebruiken om verderop te komen. Met stekels en weerhaakjes zoals die van de grote klis, klitten andere
zaden aan de vacht van allerlei zoogdieren om mee te reizen en
ook daar op een plek terecht te komen waar plant en dier samenleven. De besjes van de maretak zijn zo kleverig dat de vogel
die zijn snavel poetst aan de takken van een boom, vervolgens een
nieuwe struik kan laten groeien. De kokospalm gebruikt geen wind
of dieren, maar de oceaan en verkent nieuw land dat het telkens
voorziet van zoet water en smakelijk vruchtvlees. Desalniettemin
gebruiken veel van onze favorieten planten een andere strategie.
Ze bieden een cadeautje voor de vinder van het rijpe zaad; een
smakelijk omhulsel dat wij graag meenemen naar huis of op pad.
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Naast de vormgeving van zaden en samenwerking met anderen, spelen omstandigheden in de omgeving een belangrijke rol bij het
ontkiemen van zaden. Zo zijn de pitjes in bramenjam, ondanks de
verhitting tot 120 graden, vaak nog steeds levensvatbaar en kan
er zelfs een struik groeien uit een gemorste klodder jam tijdens een picknick. Ook tijdens het Lepidoptariumproject hebben
wij opnieuw versteld gestaan van zaden. Het veld in Houthem was
net als de andere velden ingezaaid met de Cruydt-Hoeck mengsels
met 12 soorten éénjarige akkerbloemen en 27 soorten tweejarige
graslandbloemen. Voor het zaaien was het veld leeg, maar recentelijk omgeploegd, waardoor de opkomst van een grote hoeveelheid akkerdistels als een grote verrassing kwam. De distelzaden – die geen onderdeel van het mengsel waren – hadden een
aantal jaren diep verscholen gelegen en waren letterlijk naar
een hoger plan getild, waar de omstandigheden perfect waren om
te ontkiemen. De diepe aarde kan dus een bijzonder goede opslag
zijn die het verleden vastlegt en bij beroering kan activeren.
Waar en wanneer zaden actief zijn is zo veranderlijk en complex

dat
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verrassingen

vluchtige

delen

nooit
van

kunnen

planten

uitsluiten.

kunnen

ons

Zelfs

meer

de

le-

ren over deep time en onze kortstondige blik op een omgeving.

In de doos vind je een zakje met het zadenmengsel A6 en G1 dat
voor Lepidoptarium is gebruikt. Neem een moment voordat je zaait
om na te denken wanneer je zaait en wat je verwacht dat er opkomt.
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Waar? Op horizontale,
betonnen oppervlakken,
zoals stoeptegels.

rond dambordje

Waar? Jonge bomen en eiken
in de bebouwde kom.
Wat? Voedselrijkheid; veel
ammoniak, vaak in de buurt
van intensieve veeteelt.

gewoon schildmos

Zie je verschillende omstandigheden en voorkeuren van de
korstmossen door hun locatie?

Loop een klein rondje en kijk
goed op bomen, takken, muren,
stoep en straat welke jij tegenkomt.

Korstmossen
zijn
symbionten
tussen schimmels en alg en/of
wier. Ondanks dat korstmossen
in West Europa lange tijd zijn
genegeerd en pas in de jaren
vijftig wetenschappelijke namen
hebben gekregen, komen ze nu
geleidelijk aan meer onder de
aandacht. Omdat deze symbionten erg gevoelig zijn kunnen we
aan de hand van hun voorkomen
en locatie leren over stoffen
in de lucht die wij niet direct
kunnen waarnemen. Zo werden ze
eerst gebruikt om zwaveloxide
te meten en worden ze nu vaak
ingezet ter indicatie van ammoniak. Korstmos wordt zelfs benut
om straling en overlevingskansen op andere planeten te bestuderen. Rond het veld in Bunde
werden het Groot dooiermos, gewoon schildmos, rond dambordje,
en vliegenstrontjesmos ontdekt.

korstmossen

Waar? Boomschors,beton,
baksteen, cement,
stoeptegels, asbest.
Wat? Voedselrijkheid;
veel ammoniak, vaak in
de buurt van intensieve
veeteelt.

groot dooiermos

Waar? Groeit vooral op
wegbomen
Wat? Op plaatsen waar veel
ammoniak wordt uitgestoten.

vliegenstrontjes mos

GE
EL

kleurenwaaier
Als verf was blauw ooit het duurste pigment,
van lapis lazuli, bestemd voor Maria.
Bij glas was dat rood, gemaakt uit goudoxide.
Geel was voor handen, maar steeds het meest
kostbaar voor het menselijke oog.
Ga maar op weg, niets valt zo op.
Niet parkeren, afstand houden, een
voorrangsbord en een Jumbo-zak.
Volgens de Bauhaus kleurentheorie van Kandinsky
valt de cirkel samen met de kleur blauw.
En hoort het vierkant bij rood.
Geel, volgens hem, is een driehoek;
excentriek en prominent.
Met de vlinder als gids in het landschap ziet
ook Stefan overal geel.
Onderweg neemt hij foto’s van alle diverse
tinten bloem.
Emily Dickinson beschreef de ochtend met blauw.
Rilke schreef over het kind in rood.
Maar de lente, bloemen en insecten vind je
in gedichten terug in geel.
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kruidenthee

Tip: Volg eerst de instructie
voor het zetten van een kop
thee. Lees tijdens het trekken
van de thee de tekst.
-> Instructie:
In deze bundel zit een zakje
met gedroogde bloemen van de
duizendblad die gebruikt kan
worden om thee van te zetten.
- Neem een flinke mok of klein
potje thee (250-500 ml).
- Kook een geschikte hoeveelheid water.
- Giet het water op en laat
zeker 10 min. trekken, langer
mag.

Door de kennis over planten
en hun geneeskrachtige
eigenschappen te waarderen,
kunnen wij werken aan een
beter begrip van zowel onze

Duizendblad is een van
de kruiden uit het
zaadmengsel dat is gebruikt
voor het inzaaien van
alle Lepidoptariumvelden
en is recentelijk flink
opgekomen. Tevens is het de
waardplant van zeker twaalf
verschillende vlindersoorten,
waaronder de gestreepte
bijvoetvlinderkokermot,
duizendbladooglapmot,
zwarthoekbladroller,
kommawortelmot,
bredegeelvlekwortelmot,
citroenbladroller en de
duizendbladzadelmot.
Bovendien zijn de gedroogde
bloemen heerlijk als tisane
te drinken met bijzondere
geneeskrachtige eigenschappen
die het lichaam ondersteunen
door de bloedsomloop,
spijsvertering en weerstand
te verbeteren.
Meer tisane uit eigen
omgeving.
Probeer ook eens een takje
citroenmelisse, brandnetel,
kamille of marjolein.
Let op: neem nooit meer dan je
nodig hebt, pluk nooit van de
eerste of van de laatste plant
die je tegenkomt.
Vraag toestemming aan plant
en eigenaar en gebruik
een scherp mesje voor het
afsnijden van een vers
blad of bloem.
Laat het smaken!

~ Heb je al eens goed aan de thee geroken? ~

De aangename smaak en
geneeskrachtige eigenschappen
maken van planten interessante
ingrediënten voor thee.
Zowel de wortel, het blad, de
vrucht en bloem kan worden
gebruikt voor kruidenthee.
Tisane is een ander woord voor
kruidenthee. Thee verwijst
namelijk naar de specifieke
theestruik, terwijl tisane
een infusie van kruiden
of een afkooksel hiervan
is. Door de verschillende
eigenschappen kunnen deze
voor verschillende smaken en
effecten zorgen. De werking
van kruidenthee is vaak mild,
maar sluit niet uit dat
gebruik op lange duur, zeker
in combinatie met medicijnen
of aandoeningen, gevaarlijke
gevolgen kan hebben. Het
zijn immers veel van deze
planten die in verschillende
toepassingen voor lange
tijd onze medicijnen waren.
In veel culturen speelt
kruidengeneeskunde, naast
of in plaats van westerse
geneeskunde, nog steeds
een belangrijke rol. Denk
bijvoorbeeld aan Chinese
geneeskunde of het Indiase
Ayurveda.

omgeving als ons eigen
lichaam en hoe die met elkaar
verbonden zijn. Het zelf
herkennen, plukken van kruiden
en leren van hun effecten
is een mooie manier om hier
actief mee bezig te zijn.
Tisane kan, in tegenstelling
tot koffie, uit de directe
omgeving worden gehaald.
Doorgaans is de doelstelling
niet om de hartslag of
adrenaline te verhogen, maar
om een rustmoment te creëren.
Het stimuleert niet om over
grenzen heen te gaan, maar
maakt ruimte voor zorg,
reflectie en contemplatie.

VO

GEL GE LUI DEN

vo–gel–ge–lui–den
Omdat niet alle vogels zich graag aan mensen laten zien,
kunnen wij hen vaak eerder herkennen aan een kenmerkend geluid dan aan hun voorkomen. Zo herken ik het ‘watervalletje’ van de roodborst, het ‘tjilpen’ van de mus, het ‘trillertje’ van de winterkoning en de eindeloze variaties van
het ‘fietspompje’ van de koolmees. Nog meer plezier heb ik
van het ezelsbruggetje om de zanglijster te herkennen; de
ongeduldige casanova van het bos, die telkens een ander
meisje roept: Anne! Anne! Annemieke! Mieke! Mieke! Kamilla,
Milla! Mientje! Mien! Mien! Mien! Truudie, Truudie, Truut,
Truut, Tuu, Taa, Peetrrraaa, Pieeet, Pieeet, Pieeetje!
De geluiden van dieren hebben meer met elkaar en onze geluiden gemeen dan wij in eerste instantie horen. Er is echter
sprake van een verschil in de verhouding tot tijd. Denk aan
insecten als de eendagsvlieg of een zoogdier als de walvis;
zij leven in een andere tijdspanne dan wij mensen. De geluiden en dus frequenties waarmee dieren communiceren hangen
samen met hun formaat en wellicht ook levensduur. Zo rekenen
wij de leeftijd van een hond of kat uit in verhouding tot
een mens, door het te vermenigvuldigen. Bij onderzoek naar
zangvogels is er een verhouding van 7,5 ten opzichte van de
mens gevonden. Zo is de hartslag van een groot aantal vogelsoorten zo’n 7,5 sneller dan die van het menselijk gemiddelde. Vertraag je een opname diezelfde 7,5 keer, dan klinkt een
vogel als een blaffende hond, waardoor de territoriale functie van het fluiten ineens heel duidelijk wordt.
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De vogel is een dier dat mooi illustreert hoe wij mensen als
dieren onderdeel uitmaken van onze omgeving of hetgeen wij
natuur noemen. Het menselijke gehoor is dusdanig aangepast
op de frequentie van vogels, dat wij deze kunnen horen op
een zelfs voor ons aangename manier.
Denk maar eens aan een schurk in een tekenfilm of strip. Om
zijn slachtoffer op het verkeerde been te zetten loopt de
schurk op zijn tenen en zet hij een fluittoon in “tutudutuduuu”. Wanneer wij vogels horen fluiten weten wij namelijk dat
de kust veilig is. Is het overdag helemaal stil; dan kan er
gevaar in de buurt zijn, zoals een (groot) roofdier. De vogel
wilt dan niet verraden waar die zich bevindt en houdt zich
stil. Zo hebben andere dieren, zoals wij mensen, voordeel van
de aanwezigheid van vogels en heeft het menselijke gehoor
zich zo geëvolueerd dat zij deze klanken goed op kan vangen.
Intrigerend
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Dit

fluitnaboot-

sen wordt bijvoorbeeld door de Noord-Amerikaanse Stellar
Jay ingezet om zich voor te doen als roofvogel en andere vogels op die manier van het door hen gevonden voedsel weg te
jagen. Maar het nabootsen en leren van liedjes en zangtechnieken is ook een familiaire en lokale aangelegenheid. Zoals
wij in Limburg aan accent en woordkeuze kunnen herleiden
uit welke streek of dorp iemand afkomstig is, zijn er ook
vogels die per regio anders klinken. Het aanleren van hun
lied is sterk afhankelijk van de omgeving en geïnspireerd
op wat hun ouders en lokale soortgenoten zingen. Zo zorgt
het verkleinen van leefgebieden en soortgenoten ervoor dat
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het lied van de Australische honingeter steeds eenvoudiger
wordt en zij andere vogels gaan imiteren. Dit is vergelijkbaar met de de verarming van de taal en cultuur van inheemse
volkeren door toedoen van de bedreiging van hun leefgebieden.
Door goed te luisteren kunnen wij veel leren over wie er
aanwezig is in onze omgeving, maar ook over de omgeving zelf
waardoor we de dominante rol van ons zicht kunnen relativeren. Verschillende vogels hebben verschillende behoeften,
bijvoorbeeld in dieet, waar ze nestelen en wie hun vijanden
zijn. Zo vindt het krakende geluid van een gaai vaak plaats
rondom een eik, nestelt een nachtegaal graag in dicht struikgewas en vind je de kleine karekiet in de buurt van riet.
Niet alleen de praktische aanwezigheid, maar ook de kwaliteit
van kenmerken in de omgeving zou je kunnen horen door de aanwezigheid van vogels. Net als bij zoogdieren en insecten zijn
er bij vogels soorten die zich makkelijker aan de menselijke
omgeving aanpassen: denk aan eenden, duiven, meeuwen en reigers. Veel vogels hebben echter specifieke omstandigheden nodig
om zich voort te kunnen planten en overleven. Is het water
schoon? Zijn er harde geluiden? Zijn bepaalde insecten, zaden,
gewassen en bodemsoorten aanwezig? Het gaat natuurlijk om een
balans in de ecologie; is het systeem in balans dan doen de
vogels ook mee. Met name de meer bijzondere soorten.
Het stimuleren of beschermen van vogelpopulaties is daarmee
niet alleen een zaak van fokken en herintroduceren, maar moet
holistisch worden aangepakt door herstel van de ecologische
balans.
Zo werkt kunstenaar Stefan Cools samen met Stichting The Butterfly House aan de implementatie van de muizenruiter. Dit
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is een traditionele opslagwijze van hooi en compost die,
zoals de naam doet vermoeden, muizen aantrekt. De muizenruiter wordt strategisch geplaatst in een agrarische omgeving. In combinatie met het plaatsen van grote nestkasten wordt de aantrekking van knaagdieren door de steenuil
in

balans

gehouden.
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eten
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gelegen veld, maar eten niet alles kaal omdat de gefaciliteerde roofvogel in de buurt de muizenpopulatie in stand
houdt.
Om die reden is er in het veld in Bunde een nestkast opgehangen waar de steenuil kan huizen. Dit is een aanwinst voor
de omgeving, omdat de nog maar weinig voorkomende vogelsoort
hier kan nestelen.
Het is door projecten als het Lepidoptarium dat in de praktijk wordt geleerd over de belangrijke elementen van biodiversiteit; welke relaties er bestaan, welke elementen van de
natuur elkaar versterken en welke verrassingen er kunnen opduiken in het landschap. Deze ervaringen zet Stefan in binnen
zijn praktijk als kunstenaar en kunnen tevens worden gezien
als adviezen aan de lokale beheerders en gemeenten.
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LU C

H

T

Weersomstandigheden en luchten hebben een sterke samenhang met welke
insecten je tegen kunt komen op dat moment. Door bewust te kijken en wolken
te herkennen leer je weer typen en soorten te koppelen en kun je inschatten
wie je tegen zou kunnen komen.
Welke lucht zie je nu?
Omschrijf de lucht met de poëtische bewoording van de vrijwilligers of vul aan:

luchten
Wit
Grijs blauw
Blauw
Clear blue
Blauwvleugelsspinkhaan blauw
Stralend blauw
Strakblauw
Monotoon blauw
Mediterraan
Hemelsblauw
Oceaan
Donkergrijs
...
wolken
Een waasje
Slierten
Puzzelstukjes
Hollandse lucht
Witte dotten
Schapenwolken
Blommige wolkjes
Witte bloemkool
Prachtige wolken
Slagroomkoppen
Grote bolvormige wolken
Opbollend
Schilderachtige wolken
...
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We willen van deze mogelijkheid gebruik maken om de onderzoekers, fondsen,
gemeenten en andere betrokkenen van het jaar 2020 te bedanken voor hun
bijdrage aan het onderzoek.

Angela Moberts
Anja Paradies
Anoeschka Smeets
Berthy Daemen
Chantal Sieben
Els van Knippenberg
Esther Kloet
Frans Aarts
Frits Herijgers
Guus Hamers
Hans Bronswijk
Harrie Peeters
Harry Cox
Hille Wolters
Ingrid Elshout
Jac van de Winkel
Jacques Piters
Jenny Dorgelo - Kleine Staarman
Jeroen Stroetzel
Johan Helder
Jos Noben
Kelly Couwenberg
Leo Bielders
Marc van der Sterren
Marianne Hinssen
Marij Janssen
Milous Heunks
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N. Welters-Koecken
Noor Hoefnagels
P. Welters
Peter Goltstein
Pim Timmermans
Ron De Cock
Theo Peeters
Tom Meevissen
Wil Niessen (IKL)
Piet Oudejans (IKL)
Stephan Huygens (IKL)
De Buitenkrachtbrigade (IKL)
Koen Veldhuis (student Van Hall Larenstein)
Rick Spronck (Student HAS Venlo)
Gemeente Maastricht
Gemeente Meerssen
Gemeente Valkenburg
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Leudal
Gemeente Peel en Maas
Prins Bernhard Cultuurfonds
Elisabeth Strouven Fonds
Brand Cultuur Fonds
Huis voor de Kunsten Limburg
IKL Limburg
De Vlinderstichting
Cruydt-Hoeck Wilde Planten zaden

Velen van hen gaan ook dit jaar verder met deelname aan het project.
Zij hebben daarbij versterking gekregen van bijna 50 nieuwe onderzoekers!
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