Zuid-Limburg
H. van Buggcnum
Het besproken gêbied in hêt zuiden van Lin
burg kennetkÍ zich dóot de aanwezigheid van

heuvels en plateaus die wótuen daorsneden
daot beekdalen, drcogdalen en gtubben, Op
de helingon treden hlnjke brcnnen uit, die
het begin vórhen van de bronbeekjes en sneL
slronende heuvellandbeken. De libelenfauna
belreft vóoral saonen van strcnende walercn.
De Brunssunneheide is een van de weinlge
gebieden in Zuid-Limbury net naÍuuttijke vennen. Hiet kunnen .lan ook twi*he heidasoónen worden veNacht. Anderc slilstaande
wateren zin nêestalvan nen*lijke aarsprong,
zoats weitandpoeten, svljvers, kasteetviverc

I(orte karakteÍistiek
Hei gêbied is groÍweg in te delen in

de

steÍk verstedelijkle, vooÍmalige [/,1Ínslreek en
het oude cultuudandschap N7]ergelland. De
[,4i]nsireek bevat h,vee belangÍijke beekdalen,
namelik van de Geleênbeek en van de Rode
Beek bij Brunssum. Hêl Ínijnbouwverleden
dÍukt nog steeds een sletk stempel op deze

beken. Een mei betontêgels en stenen vasl
gelêgde beekloop en Írcquente piekatuoeren
vanuit de gÍole steden zorgen eÍvoor dal de
bekên verre van naluurlijk íunciioneren. BeekherstelpÍojecten brcngen hiêf gelukkig sne
verandering in. Hel omringende lóssgebiêd is
gÍotendeels in landbouwkundig gebruik. Dii

heeÍt ervoor gezorgd dat er op uitgebreide
schaalsprake isvaneÍosiepÍoblematiekendiííuse waterverontÍeinigingen. Het gebied rond

de BrunssummeÍheide wtkl geomorÍologisch
slerk aÍ van de rcst van Zuid-LiÍnburg- Talrijke

geologische bÍeukên en een mozaiek van
bodemtypen zorgen hieÍ vooÍ een ingewik,
De ramen lleigelland ofKrÍtland duiden op de

aanwezigheid van kalksteen in de bodêm. Het
zuiden van LimbuÍg wodi in hoofdzaak gekenmerkt dooÍ grote kalksteenplateaus, zoals het
Plateau van l\,laÍgraten en het da van de Geul
met haar zijbeken. De heuvels vonnen in feite
de uiloperc van de Ardennen en de EiÍel. Het
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Biotopen in Zuid Limbrrg; van boven naàr bene'
den: een ven op de Brunsunncrheide, een b'onbeekie in het Bunderbosch, natuudijla freandes
van de
p en een grindbank in de woi,n
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landeijke gebed bestaat a duzenden laren
u t gÍaslanden en akkers Aleenopderanden
van de paieaus liggen nog íofstsch nteres-

Welke libellen, \{aàr en wrnl1ccÍ?
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Een bezoek aan Zuid-Limburgs enige he dege'

!re,s

bed, de Brunssummerheide ncusefdeSch n
veldse Bossen is bes st de moeite waafd.
Hief ontsprngi, in een Íraai maar kwetsbaar
hoogveenbrongebied, dê Rodê Beek De aanwezgheid van tal van ande.e waterbiotopen.
zoas heidevennen, beeklopen visvlvers en

oantr peiflpes

Ery1hrcnnlra]1s

Kè

iê
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pioniêrplassen n gÍoevês, zorgt voor vele
tenlalen llbe ensooden Van de waterjuíers
zijn voornamelilk de Tengere gÍasjufieÍ, de
zêldzame Koraaluffer, beide Íoodoogjufíers,
de VuuÍjufÍer en de Bru ne w nierjuffer aanwe

zuide
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zig. Het s dus zaak
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oÍÍ hier a vroeg n
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selzoen op pad ie gaan Lel clan ook op de
SÍnaÍagdlbe en de Noofdsê wtsfuitlbe. Ale
n Nederand voorkomende pantse'i!ífers ziln
n het gebied te vinden D t geldt ook voor de
meesie helde be en, zodat bezoeken tot n
de nazomer beslisl de moete waêrd zlln. De
Hoogveênglans ibelbehoort lot de topperc van
hel gebied Daarnaasl máakt men dê aatste
larcn kans op de fraaie, volledig íelrode VuuÊ

e

ibel en de gehee blauwe ZLridêlllke oeveÍ be
De Gewone oever be en de Beekoevefibel
behorên tot de vaste bêwoners van het R!L-

scherbeekje, een zlbeekje van de Rode Beek
en van de BrunssummeÍheide.
De meêstê sne sÍoÍÍende. sma e bronbeek
jes van Zu d-Limburq z jn vrij ann aan ibeLlensoorten. Van de vee hondeden beekles s de
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íauna echter nog onvodoende bekend zodat
extÍa aandacht welkom is. Vêírassingen zjn
daa.bijniet uitgesoten De kwel en bronzones
woÍden meeslal bevo kt dooÍ algernene sooF
ten. zoals de AzuuMateiuÍíef en de Bauwe
g azênmakeÍ. In pas gegraven aíÍfiblêènpoe
len voelt de Plaibu k zich bj !iislek thuis
Vele heuve andbeken hebben oveÍ lange trajecten een nog bína nát!uí jkê morÍologie. Dit
betekenl dai er ruimte is voor oeveraÍka v ng,

van grndbanken en
andere spontane processen. In hel recente
veíeden hadden ze echteÍ een s echle watêÍ
kwa itet Deze s oveÍ het a gemeen aan het
sed mentaUe vorming
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veíbeteren, zodat kenmerkendê waterorganis
men terugkeren Een wehaast onbekende
Zud-LmbLrÍgsê beek is de WoÍm Df gÍens-
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beekje bij Kerkrade is een toonbeed van

spontaan bêekherstei er beekda processen.
Mede door de natuudijke omstandigheden
heefl zich hief een populatiê W€idebeekjuffêrc
gevesiigd van vele hondeÍden dieren Lopend
langs de beek kan Ínen ook libellen aantrcfÍen
dle aÍkomstig zijn uil de aanwezige oude
meandeÍs, kwelpoêlen ol visvuveÍs. Overigens
behooít de Usvogel hier tol de vaste broedvogels
De meest bêkêndê Zuid,Limburgse beek is
uileraaíd dê Gêul Hier zijn inmiddels overal
Weidebeekjuffers aan te trefÍen. Ook woden
er jaaatks BosbeekjuíeÍs gezien, Ínet name
in het gedeelte bÍ de Bêgische gÍens. In eên
van haaí zijbeken, de Gulp, mag deze soon tol
de vasle bewoners worden gerekend. Op de
gíindrjke oeve.s van Geul, Gulp en Woím zou
oveigens ook weef gêzocht kunnen wordsn
naaf BeekÍombouten oí Klene tanglibelen.
Wie weet zijn er nog nieuwe v ndplaalsen vaa
deze btzondere sooí1en te ontdekken.

Een grcot deel van de beekdaen van Geul,
Gulp ên Worm ziln vrl loegankeik. Akkêís
en wêlándên kunnen worden dooÍkuist door
gebruik le maken van de wandelkaa(en die
ve.kriigbáar zijn bij de lokale VW Op de
meesle wandelmules liggen ook kleine veedinkpoelen, die behalve voor libellen ook
van belang zín voor allerlei amÍibieén. Hêt
gíênsovêrcch idende naluurontwikkelingspro-

iect van de Worm bÍ HaanÉde is een bezoêk

meeÍ dan waad. llentalên jaÍen van niels

doen heeft h er een fiaai beekdalbos en een
vÍij meandeÍende WorÍÍ opgeleverd. Denk er
wel aan dat hêi een gfensbeek is, dus zodía
je êen bÍuggêtje oversaat ben je n Du tsland.
Ook hel naluurcrtwikkelingsprolect BenedenGeu da nabijValkênburg heefl alspectaculaire
res'r láten opgeleverd. De Geul is h er volledig
'losgelalen. Vee omgêwaaide bomen ggenin
de beek, die hierdoorvercnelt gaal meanderen
en daaÈii Íraa e gíind en zandbanken achler

Op pad in Zuid-l-i,rburil

laat.

Het gebied van de Brunssummerheide en de
nabij gelegen Schinv€ldse Eossen is deels in
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eigêndom van de Vereniging NaruuÍmonumen"

Hel bezoekerscenlrum SchÍieversheide is le

ten. Een geschakt slarlpunt is hel bezoêkeÍscêntrum Schrieversheide. Vanuat het bezoe-

vinden aan de Schaapskooiweg 99 in Heenen.

keÍscenlrum lopên veÍschillende wandelroutes
door hel gebied. ïtdens de wandeling komt
mên langs vêÍschillende vennen, oude b.uinkoolgroeves met grclê waterplassen, de Rode
Bêek en andêre bos- en natuurleffeinljes.
Kwetsbare natuurwaaÍden zijn uileraard niel
toêgankelijk. Desondanks kan men mel
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goede veffekijkeÍ hêel wat soo(en beslude-
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Beíeikbaar via de 476, aÍslag Hoensbroel,
richling Bíunssum en hier rechtsaÍ ichting

Heeíen. Voor het Wormdal kunt u vanat NSstatión Kêrkrade in ooslelijke richling iopen
lot de kerk van dê buuÍtschap Haanrade. De
ngáng ván het gebied ligt naasl de MeusserstÍaat naast huisnumr.êf 126 Sleek hiêr
het spoorijnlje oveÍ en u bent er We opletlen.
wanl er kunnen ireinen komen. De overgang
is niel beveilgdl
Het Benêden'Geudal prolect is goed bereikbaar vanaf NS-station Houthem - St Gerlach.
lJ loopt vanaf het slaton gewoo. naêr bene'
den tot aan hel Geuldal. Het natuuÍgebed
is via meeÍdefe lngangen loe$nke jk. ondeí
andere vanai het opva lend kardinaasrood
gesch lderde Chàleaux
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Begische grens kan de Geu goed worden
bekeken vanaf Epen.
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