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in perspectief te zien. Om dit effect te bereiken was wel een eenvou-
dig apparaat nodig, een stereoscoop, om de afdrukken in te schuiven 
en te bekijken. De foto’s lieten zich echter ook ‘gewoon’ bekijken. Een 
belangrijke toevoeging aan het beeldmateriaal van het boek was een 
kleurenkaart van het reeds genoemde uurhok. Deze kaart maakt een 
verantwoorde vergelijking mogelijk met de huidige situatie en was 
voor die tijd een nieuwigheid [figuur 2]. 
Het is opmerkelijk dat van het boek pas ruim zestig jaar later, namelijk 
in 1974, een tweede druk verscheen in de vorm van een pocketuitga-
ve van Vroom en Dreesmann (Heimans, 1974) . Het betrof een fotogra-
fische herdruk. Slechts drie jaar later, in 1977, verscheen opnieuw een 
fotografische herdruk, nu uitgegeven door de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland (Heimans, 1977) [figuur 3]. Deze 
uitgave verscheen in het kader van de ‘Actie Geuldal’. Deze actie was 
erop gericht een aantal unieke stukken natuur en bijbehorend cul-
tuurhistorisch erfgoed in het Geuldal veilig te stellen. Beide uitgaven 
van ‘Uit ons Krijtland’ hebben woordelijk hetzelfde nawoord, geschre-
ven door Jacob Heimans. Hij vergelijkt de toenmalige situatie met die 
van vroeger toen hij met zijn vader door Zuid-Limburg zwierf. Er is se-
dert de tijd dat Eli Heimans er rondliep wel het een en ander veran-
derd, zowel op grote als op kleine schaal, al is de natuur in de streek 
minder veranderd dan de menselijke bedrijvigheid.

een goede propagandist

Heimans werd op 28 januari 1861 geboren in Zwolle en werkte gedu-
rende een groot deel van zijn leven als onderwijzer in Amsterdam. Hij 
combineerde zijn baan met zijn belangstelling voor veldbiologie en 
schreef vele boeken op dit vlak. Samen met Jac. P. Thijsse richtte hij in 
1896 het tijdschrift ‘De Levende Natuur’ op. Heimans trok vanaf het 

Het is dit jaar een eeuw geleden dat het boek ‘Uit ons 

Krijtland’ van Eli Heimans bij uitgeverij W. Versluys te 

Amsterdam verscheen. Opmerkelijk voor die tijd was dat 

het slechts op een zeer klein deel van ons land betrekking 

had, namelijk op twaalf vierkante kilometer in het Boven-

Geuldal bij Epen. Heimans was kennelijk zo onder de indruk 

van dit gebied wat betreft flora, fauna en geologie, dat hij 

besloot ook anderen hiervan deelgenoot te maken, speciaal 

de jongelui zoals hij in het voorbericht schrijft. Het resultaat 

was, en is nog steeds, voor een breed publiek interessant. 

Dat is ook de reden waarom de uitgave hier, een eeuw na 

verschijning, weer in de schijnwerpers wordt geplaatst. In 

dit eerste deel wordt aandacht besteed aan het boek zelf en 

aan de veranderingen die sinds het verschijnen in het land-

schap hebben plaatsgevonden. In een tweede deel wordt u 

meegenomen naar enkele bijzondere plekken die Heimans 

in ‘Uit ons Krijtland’ heeft beschreven. 

het boek

‘Uit ons Krijtland’ [figuur 1] is het resultaat van de excursies die Hei-
mans tijdens de schoolvakanties met zijn gezin in het eerste decen-
nium van de twintigste eeuw in Epen maakte (Heimans, 1911a). Zijn 
beroep als onderwijzer te Amsterdam maakte het mogelijk een be-
trekkelijk lange periode in Zuid-Limburg door te brengen. Hij had er 
de bijna een dag lange reis vanuit de hoofdstad graag voor over. Hei-
mans beperkte zijn onderzoeksterrein tot “een uitgekozen vierkant 
van een uur lang en breed”, van circa 12 vierkante kilometer. In het 
boek van 215 pagina’s beschrijft hij niet alleen planten en dieren, maar 
legt vooral de nadruk op de verbanden tussen de levende en dode na-
tuur. In de inleiding of voorbericht gebruikte hij toen al het woord le-
vensgemeenschap, een term die zeker voor die tijd verrassend mo-
dern was. Heimans gebruikte deze term al eens eerder in het voor-
bericht van het boek ‘Van Vlinders, Bloemen en Vogels’ dat hij samen 
met Jac. P. Thijsse in 1894 schreef (Heimans & THijsse, 1894).
Het boek ‘Uit ons Krijtland’ is rijk geïllustreerd met duidelijke teke-
ningen van de auteur en zwart-wit foto’s gemaakt door zijn zoon Ja-
cob, de latere hoogleraar in de Botanie aan de Universiteit van Am-
sterdam (UvA). Hierbij behoorden ook twaalf stereofoto’s die in een 
mapje los in het boek zaten en veelal in de loop van de eeuw verloren 
zijn gegaan. Stereofoto’s, dubbelbeelden die gemaakt werden met 
een speciale camera, maakten het mogelijk een landschap of plant 
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Deel 1. Het boek van Heimans en Het lanDscHap van toen en nu
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FIGUUR 1
De linnen omslag van het 
boek ‘Uit ons Krijtland’ 
uit 1911. De foto van de 
bloemen en vruchten van 
de Wolfskers (Atropa bel-
ladonna) is er handmatig 
opgeplakt. 
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land aan landschapschoon kent; “hier begint het ongewone dat werkt 
als een verfrissching van den geest”. In het bijzonder voor diegenen die 
wat willen leren over geologie of de relatie tussen de bodem en het 
voorkomen van flora en fauna, beschouwde hij Zuid-Limburg als een 
belangrijk studiegebied. Heimans gaf dan ook aan dat hij hier veel van 
zijn kennis had opgedaan (Heimans, 1911b). Een jaar later deed hij daar 
nog een schepje bovenop door in zijn artikel ‘Botaniseeren in Zuid-Lim-
burg’ het gebied voor plantenliefhebbers “het neusje van de zalm, het 
beloofde land” te noemen. Als gevolg van de zuidelijke ligging en de 
afwijkende geologische opbouw waren hier immers veel voor Neder-
land zeldzame planten te vinden (Heimans, 1912). 
Aangespoord door de publicaties van Bernink en Heimans volgden an-
deren, die van hun tochten eveneens melding maakten in De Levende 
Natuur. Het meest uitgebreid besteedde H.C. Delsman aandacht aan 
het Heuvelland in zijn artikelenreeks ‘Lente in het Geuldal’ (Delsman, 
1906). Ook De Wever (1911) schreef over die tijd dat “terwijl langzaam 
aan Zuid-Limburg niet langer werd beschouwd als niet te behoren 
tot floristisch Nederland” er steeds meer uitstekende floristen vanuit 
Noord-Nederland naar Zuid-Limburg kwamen afzakken. 
Na het verschijnen van ‘Uit ons Krijtland’ wordt Heimans of zijn boek 
bij vele natuurhistorische beschrijvingen van Epen en omgeving, of 
het nu op ecologisch, cultuurhistorisch of geologisch gebied is, ge-
noemd als inspiratiebron. Zo werd in de jaren dertig de Heimansgroe-
ve naar hem vernoemd. In het huidige onderzoek naar het herstel van 
de zinkflora (van De rieT et al., 2005; BoBBink et al., 2011) wordt voort-
geborduurd op de waarnemingen die Heimans heeft verricht naar de 
zinkplanten in het Geuldal. Ook werd het huidige hotel ‘Ons Krijtland’ 
naar het boek vernoemd. Niet voor niets noemt W.J. Jongmans Hei-
mans door de uitgave van het boek ‘Uit ons Krijtland’ de beste propa-
gandist voor Epen en omgeving (jongmans, 1945).
In het kielzog van de floristen kwamen vele toeristen om van het 
landschappelijke schoon te genieten. Het boekje was dan ook be-
stemd “voor den vacantie-tijd van natuurvrienden”, aldus Heimans 
(1911a) in zijn inleiding op ‘Uit ons Krijtland’. 

begin van de vorige eeuw steeds vaker naar Zuid-Limburg en stort-
te zich daar op de studie van geologie en paleontologie, zonder zijn 
passie voor de plant- en dierkunde uit het oog te verliezen. De oprich-
ting van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg in november 
1910 te Sittard vond plaats in de periode dat Heimans zeer actief was 
in Zuid-Limburg. Deze en andere interessante feiten zijn uitvoerig 
vermeld in de biografie van Eli Heimans geschreven door F.l. Brouwer 
(BrouWer, 1958) en in het themanummer van het Natuurhistorisch 
Maandblad van november 2001. 
Eli Heimans kwam op het idee om naar Epen te gaan door de enthou-
siaste verhalen van J.B. Bernink (1878-1954), de onderwijzer, natuurlief-
hebber en latere oprichter van het natuurmuseum Natura Docet in 
Denekamp, die in de zomervakantie van 1901 Epen had bezocht (Ber-
nink, 1901). Heimans was echter al voor 1889 in Zuid-Limburg geweest, 
het jaar waarin zijn boek ‘Willem Roda’ verscheen, een spannend jon-
gensboek dat zich onder andere afspeelt bij de Sint-Pietersberg (Hei-
mans, 1889). Het verhaal is volgens Heimans zelf, voor zover het zich in 
Nederland afspeelde, gebaseerd op zijn eigen waarnemingen. In de 
zomervakantie van 1889 ontdekte hij Zuid-Limburg opnieuw, toen 
hij het samen met Jac. P. Thijsse bezocht (BrouWer, 1958; THijsse, 1899). 
Vanaf die tijd was hij verknocht aan het Limburgse land. Vooral na de 
ontdekking van Epen en omgeving wierp hij zich op als ware promo-
tor van deze streek, onder andere met zijn artikelen in De ‘Levende Na-
tuur’ en ‘De Amsterdammer’ (nu ‘De Groene Amsterdammer’) in 1903 
(Heimans, 1999). In 1911, in het openingsartikel van het eerste jaarboek 
van het Natuurhistorisch Genootschap, de zogenaamde ‘meededelin-
gen’, beschrijft Heimans in ‘Wat Zuid-Limburg voor Noord-Nederlan-
ders is’ zijn liefde voor Zuid-Limburg: het mooiste en beste dat Neder-

FIGUUR 2
Het landschap rondom Epen, nabij de Sijlerbeek: a) detail van de kleurenplaat 
uit Heimans (1911a), hetzelfde gebied op de topografische kaart 1:25.000 uit 
b) 1919 en c) 2004 (©Dienst voor het kadaster en openbare registers, 
Apeldoorn) en d) indruk van het landschap van het Sijlerbeekdal, augustus 2011 
met op de achtergrond de Smidsberg (foto: G. Verschoor). 
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opbouw. De vele holle wegen vormden goede plekken om dit te be-
studeren. Zo beschrijft hij de plantengroei van het Carboon, de speci-
fieke vegetatie die voorkomt op het Krijt, het Vuursteeneluvium (het 
verweringsproduct van vuursteenhoudende kalksteen waarin het 
onoplosbare vuursteen is achtergebleven), en de aanwezigheid van 
de zinkflora juist op die plekken waar de Geul de beemden met regel-
maat overstroomt. Wat opvalt aan Heimans’ beschrijvingen is dat ver-
anderingen in bodemgesteldheid bijna overal in de vegetatie tot ui-
ting kwamen; in de weiden, de bermen en akkers, in het bos en rondom 
de vele ontsluitingen in het gebied. Deze bodemgradiënt is nog steeds 
aanwezig, maar komt tegenwoordig in de vegetatie minder duidelijk 
tot uitdrukking vanwege de achteruitgang in soortenrijkdom. Toch 
kan de met de bodem samenhangende vegetatiegradiënt op enkele 
plekken nog steeds bestudeerd worden. Zo is in het Bovenste Bosch 
de gradiënt tussen het basische Gulpens krijt en de zuurdere eluvia-
le afzettingen nog steeds zichtbaar en groeien nog steeds ‘typische 
Carboonplanten’ op ontsluitingen langs het Geuldal. Opvallend is dat 
vele planten, waaraan Heimans nadrukkelijk in zijn boek aandacht be-
steedde, nog steeds in het gebied aanwezig zijn. Een voorbeeld is de 
Moesdistel (Cirsium oleraceum) in het Sijlerbeekdal [figuur 4].
In zijn tocht langs de Sijlerbeek beschrijft Heimans het zeer klein-
schalige landschap. Na een bospad stapt hij over in een weidege-

het landschap van toen en nu

In de tijd dat Heimans in Epen en omgeving rondliep was de agrari-
sche bedrijfsvoering in Zuid-Limburg gemengd; naast akkerbouw, 
had men vee en een boomgaard. De graslanden in het Geuldal zelf 
waren vrijwel geheel in gebruik als wei- en hooiland. Vooral de vege-
tatie in de hooilanden was gevarieerd en soortenrijk, omdat ze niet 
of nauwelijks bemest werden (renes, 2000). H.G. Delsman jr (1903) 
heeft het over de frisgroene weilanden langs de Geul tussen Me-
chelen en Epen, die vol staan met orchideeën, “Dactylorhiza maja-
lis zoover ge ziet”, Harlekijn (Orchis morio), Echte koekoeksbloemen 
(Lychnis flos-cuculi) en Gewone dotterbloem (Caltha palustris). In de 
Geulbeemden die Heimans bezocht, heeft hij het vooral over de dui-
zenden Zinkviooltjes (Viola lutea subsp. calaminaria) die hier bloei-
den (naamgeving volgens van Der meijDen, 2005). Heimans & scHuiling 
(1913) schreven hierover: “In het Geuldal zelf ziet ge zelden koeien; 
alleen tegen de heuvels in afgesloten kampen weiland en in boom-
gaarden onder de appels, peren of pruimen.” De vochtige beemden 
werden dan ook als hooiland benut en de veeweiden dienden tevens 
voor fruitproductie. Weiden en beemden waren omgeven door ou-
de knotbomen, eiken (Quercus spec.), Essen (Fraxinus excelsior), Haag-
beuken (Carpinus betulus), iepen (Ulmus spec.), esdoorns (Acer spec.), 
meidoorns (Crataegus spec.) en Mispels (Mespilus germanica). Minder 
vaak werd Hulst (Ilex aquifolium), Gewone vlier (Sambucus nigra), els 
(Alnus spec.), wilg (Salix spec.), berk (Betula spec.) en Hazelaar (Corylus 
avellana) aangetroffen. Er lagen in het Geuldal ook beemden omge-
ven door populieren (Populus spec.). Als haag werden vaak meidoorns 
aangeplant, maar soms werden ook Hulst, Haagbeuk of Hazelaar ge-
bruikt. Deze werden af en toe geleid of enigszins gevlochten (De We-
ver, 1942a;c). Nog steeds worden natte delen van het Geuldal als hooi-
land benut, vaak met als doel er de natuurwaarden te behouden of te 
herstellen. In het voorjaar kleuren de beemden er roze van de Echte 
koekoeksbloem en op een enkele plek bloeit nog de Brede orchis (Dac-
tylorhiza majalis majalis). De zinkflora is tegen-
woordig beperkt tot een enkel reservaat. In ‘Hoe 
is het eigenlijk met onze zinkflora gesteld?’ (Wil-
lems, 2004) werd daarom aandacht gevraagd voor 
de achteruitgang ervan. Herstelbeheer is nood-
zakelijk om dit natuur- en cultuurhistorisch relict 
voor het Geuldal te behouden. 
Als rode draad door ‘Uit ons Krijtland’ loopt de re-
latie tussen bodem en plantengroei. Heimans be-
schrijft op zijn wandelingen duidelijk de verschil-
len in vegetatie als gevolg van de geologische 

FIGUUR 3
De omslagen van de heruitgave van ‘Uit ons Krijtland’ door a) Vroom en 
Dreesmann in 1974 en b) Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland in 1977.
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FIGUUR 4
De Moesdistel (Cirsium oleraceum), toen Gele kooldistel 
genoemd, kwam in de tijd van het verschijnen van ‘Uit 
ons Krijtland’ al voor in het Sijlerbeekdal; a) tekening 
Heimans uit augustus 1910 en b) de Moesdistel gefoto-
grafeerd, augustus 2011 (foto: G. Verschoor).
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hellingen worden nu meer benut voor (tijdelijk) gras-
land dan destijds het geval was. Ook de bossen zijn 
veranderd; opgaand bos was nauwelijks aanwezig en 
bestond bijna overal uit hakhout (historische kaart 
1925; renes, 2000; minisTerie van lanDBouW, naTuur en 
voeDselkWaliTeiT, 2009). 
Heimans bezoekt ook vele groeven en ontsluitin-
gen in het gebied en maakt hier dankbaar gebruik 
van om de bodemlagen te bestuderen. Niet alleen 
de krijtgroeven, bijvoorbeeld langs de rand van het 
Bovenste en Onderste Bosch, werden bekeken, maar 
ook de grind-, zand-, en Carboongroeven, waar-
uit de bevolking al eeuwenlang allerlei bouwmate-

rialen haalde. Voorbeelden zijn de groeve met wit kwartsiet nabij 
Cottessen, waaruit de Cottesserhoeve (Hoeve Drooghaeg) en Hoe-
ve Termoere (Hoeve Knops) zijn opgebouwd, en het gesteente uit 
de Kampgroeve dat gebruikt is voor de Hoeve Bellet en voor de kerk 
en het patronaatsgebouw in Epen (jongmans et al., 1966). Ook op de 
weg van Epen naar Eperheide kwam Heimans verschillende ont-
sluitingen tegen. Zo lagen rondom het huidige hotel ‘Ons Krijtland’ 
verschillende grindgroeven [figuur 5] met verweringsresten van de 
vuursteenhoudende laag uit het Gulpens Krijt. Hoger op de helling 
werd plaatselijk grof zand en grind gedolven, behorende tot oude 
Maasafzettingen (jongmans et al., 1966). De door Heimans beschre-
ven krijtgroeven aan de rand van het Onderste en Bovenste Bosch 
zijn anno 2011 nog steeds duidelijk als zodanig te zien, ondanks de 
uitbundige boom- en struikopslag die hier vaak dominant aanwe-
zig zijn. 
Hoewel de beken rondom het Geuldal nog steeds natuurlijk ogen, 
werden in de loop van de tijd vele loopjes overkluisd. Heimans & 
scHuiling (1913) spraken al aan het begin van de 20e eeuw over de 
normalisatie van de Sijlerbeek. Deze was waarschijnlijk ook toen al 
vanaf de vijvers van het kasteel Beusdal in België voor een deel over-
kluisd. Het water uit de bronnen van deze beek was blijkbaar nog zo 
schoon, dat het als drinkwater gebruikt werd. Heimans kwam graag 
in dit beekdal, met zijn vele bronbeekjes, interessante plantengroei 
en bijzondere Carboonontsluitingen. Nog steeds is het een bijzon-
der fraai gelegen en soortenrijk beekdal. 
De meeste wandelingen die Heimans in ‘Uit ons Krijtland’ beschreef, 
zijn in het gebied nog te maken. Toch zijn er ook paden en wegen 
verdwenen. Zo kende Hoeve Bellet een oprit vanuit het Geuldal in de 
vorm van een holle weg nabij hoeve Birven, die later werd verplaatst 
naar een plek vlak nabij de Belletbeek. De oprit werd vervolgens nog 

bied verdeeld in een zestal kleine percelen, de meeste beplant met 
vruchtbomen. In die tijd waren, voornamelijk de kleine dorpskernen, 
de erven en huisweiden omgeven door lage heggen en weilanden 
met vruchtbomen. De hagen hadden een wild karakter, bestonden 
vaak uit meidoorn en Hulst en waren overdekt met Bosrank (Clema-
tis vitalba), Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Heggen-
rank (Bryonia dioica), Hop (Humulus lupulus) of andere klimplanten 
(Delsman, 1903). Door de komst van prikkeldraad omstreeks het ein-
de van de 19e eeuw verdwenen heggen maar ook veel graften; in de 
zuidoosthoek van Limburg is 60% van de totale lengte aan graften 
sinds 1900 verdwenen (renes, 2000). Volgens Heimans raakte in het 
gebied rondom Epen, met name nabij steile hellingen, het prikkel-
draad zelfs net iets eerder ingeburgerd dan in de rest van Zuid-Lim-
burg (Heimans & scHuiling, 1913).
Op zijn tocht naar het Onderste Bosch beschrijft Heimans het voor-
komen van de Wilde weit (Melampyrum arvense) in de korenvelden. 
Ook trof hij er spiegelklokjes (Legousia spec.), klaproos (Papaver spec.), 
wikke (Vicia spec.), kamille (Matricaria spec.), Gele ganzenbloem (Gle-
bionis segetum) en Korenbloem (Centaurea cyanus) aan (Heimans, 
1999). Vooral de flauwe hellingen werden in het begin van de 20e 
eeuw gebruikt als bouwland (renes, 2000). De akkers waren begroeid 
met een afwisseling van Tarwe (Triticum aestivum), Spelt (Triticum 
spelta) en Esparcette (Onobrychis viciifolia); daarnaast kwamen ook 
haver- en aardappelvelden voor (Delsman, 1903; Heimans & scHuiling, 
1913). In de jaren veertig was de hoeveelheid Spelt sterk afgenomen 
en werden Rogge (Secale cereale), Tarwe, Haver (Avena sativa) en Win-
tergerst (Hordeum vulgare) het meest verbouwd (De Wever, 1942b). 
Tegenwoordig wordt nog steeds graan geteeld op de Limburgse ak-
kers, waarbij Snijmaïs (Zea mays) oververtegenwoordigd is. De bouw-
landen zijn grootschaliger, de kavels vele malen groter en de flauwe 

FIGUUR 5
Grindgroeve te Eperheide (a). De persoon links op de stereo-
foto is ongetwijfeld Betje Stibbe, de echtgenote van Heimans, 
die hem op zijn tochten naar Zuid-Limburg vergezelde. Jacob, 
hun zoon, was de fotograaf tijdens de excursies, een niet te 
onderschatten taak waarbij zware apparatuur gesjouwd 
moest worden en de belichtingsduur soms wel tien secon-
den bedroeg. Het bleek dat Jacob voor de hele duur van het 
verblijf in Epen slechts twaalf glasplaten had meegenomen, 
waaruit blijkt dat fotograferen indertijd bepaald geen alge-
mene bezigheid was. De tweede foto (b), is gemaakt in 1/100 
seconde op de plaats langs de weg van Epen naar Eperheide 
waar de grindgroeve lag en waar nu hotel ‘Ons Krijtland’ 
staat (foto: G. Verschoor).
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een deel behouden is gebleven. En daarmee is het streven naar be-
houd van natuur en landschap een economische drager van belang 
geworden. De natuurbeschermende en terreinbeherende instan-
ties hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd door met re-
gelmaat aandacht te vragen voor dit unieke gebied, zoals tijdens 
‘Actie Geuldal’ in 1977. Heimans stelde in ‘Uit ons Krijtland’ voor om 
het gebied uit te roepen tot Nationaal Park. De wens van Heimans 
ging niet in vervulling, maar wel zijn delen van het Geuldal aange-
wezen als Natura 2000-gebied, een Europese beschermingstatus 
die lidstaten verplicht de meest belangrijke natuurgebieden aan te 
wijzen en te beschermen.
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eens verlegd, waarna hij zijn functie verloor (jongmans et al., 1966). 
De Bellethoeve is nu alleen vanuit de Epenerbaan bereikbaar. Ook 
verdween een wandelpad langs de Terzieterbeek. In de jaren zes-
tig van de vorige eeuw moet dit pad er nog hebben gelegen, want 
jongmans et al. (1966) vermeldden het nog. Veel paden verloren hun 
nut omdat de landbouwkavels groter werden, maar een deel ervan 
kreeg ook een andere bestemming, namelijk als recreatieve wan-
delroute. In economisch opzicht werd de landbouw in de loop van de 
eeuw van de eerste plaats verdrongen door recreatie (renes, 2000). 
De smidse waar de familie Heimans een schuilplaats vond tijdens 
een zware onweersbui is geen smederij meer maar een bloeiende 
horecaonderneming, de grindgroeven nabij Eperheide zijn verdwe-
nen en hebben plaatsgemaakt voor het hotel ‘Ons Krijtland’, water-
molens hebben hun functie verloren en vormen horecabedrijven of 
stellen hun deuren open voor de toeristen die het gebied bezoeken, 
oude vakwerkboerderijen zijn omgebouwd tot recreatiewoning en 
agrariërs verdienen bij aan het toerisme. Het is mede aan de recre-
anten te danken dat het bijzondere landschap rondom Epen voor 

Summary

‘UIT ONS KRIJTLAND’ PUBLISHED ONE 
HUNDRED YEARS AGO
Part 1. Heimans’ book and the landscape 
then and now

This paper commemorates the hundredth 
anniversary of a book entitled Uit ons Krijtland 
(From our chalk district), which appeared in 
1911. It was the result of studies by a teacher 
and amateur naturalist from Amsterdam, 
named Eli Heimans, which focused on an 
approximately 12 square kilometre area in the 
southernmost part of the Netherlands. 
Heimans chose this site because of its high 
diversity of abiotic conditions and because it 
was the only site in the Netherlands where 
Carboniferous deposits emerged at the soil 
surface. The area also housed a famous flora 
of zinc-tolerant plants, due to heavy-metal 
deposits from the adjacent Belgian mining 
area. At the time, the flagship of these zinc-
tolerant plants, Viola lutea subsp. calaminaria, 
covered hundreds of acres; since then its pres-
ence has been reduced to only a dozen square 
metres.  
Uit ons Krijtland played an important role in 
educating the public about nature in the years 
after it appeared. Reprints were made avail-
able to a wider public in 1974 and 1977, illustrat-
ing the enduring interest in Heimans’ book.
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Het uitgeven van het Natuurhistorisch Maand blad 
wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de provincie Limburg.

adres
Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond, 
tel. 0475-386470, kantoor@nhgl.nl.
www.nhgl.nl.
dagelijks bestuur 
H. Tolkamp (voorzitter), D. Frissen (secretaris), 
R. Geraeds (ondervoorzitter) & L. Horst (penning-
meester).
kantoor 
O. Op den Kamp, J. Cuypers, S. Teeuwen, 
K. Letourneur  & R. Steverink.

lidmaatschap 
€ 27,50 p/j. Leden t/m 23 j. & 65+ € 13,75; bedrijven, 
verenigingen, instellingen e.d. € 82,50.
O. Weinreich, ledenadministratie@ nhgl.nl. 
Rekeningnummer: 159023742.
BIC: RABONL2U, IBAN: NL73RABO0159023742.
België: 000-1507143-54. 
bestellingen/publicatiebureau
Publicaties zijn te bestellen bij het publicatiebu-
reau, M. Lenders, publicatiebureau@nhgl.nl.
Losse nummers € 4,–; leden € 3,50 (incl. porto),
thema nummers € 7,–. ING-rekening: 429851.
BIC: INGBNL2A, IBAN: NL31INGB0000429851.
België: 000-1616562-57.

Driestruikweg te Roermond. Einde 
om 13.00 uur.

� ZONDAG 8 JANUARI leidt Rob van der 
Laak (045- 5423454) voor Kring Heer-
len een watervogelexcursie naar de 
Midden-Limburgse Maasplassen. 
Vertrek om 7.30 uur vanaf parkeer-
plaats Van der Valk-hotel langs de 
stadsautoweg te Heerlen.

� MAANDAG 9 JANUARI houdt Herman 
Peeters voor Kring Heerlen een lezing 
over dagvlinders van de Sint-Pieters-
berg. Aanvang: 20.00 uur in café Wil-
helmina, Akerstraat 166 te Kerkrade-
West.

� WOENSDAG 11 JANUARI houdt de Mol-
luskenstudiegroep een werkavond in 
Hulsberg. Meer informatie en opgave 
bij Stef Keulen (045-4053602, biosk@
home.nl). 

� DONDERDAG 12 JANUARI is er een bij-
eenkomst van Kring Roermond met 
lezingen over de Hillenrader Bossen 
door Olaf Op den Kamp en over de 
Swalm door Peter Schouten. Aan-
vang 20.00 uur in het GroenHuis, 
Godsweerderstraat 2 te Roermond. 

� ZONDAG 15 JANUARI verzorgt Johan 
de Boer (043-3625011, planten@mis-
tletoe.net) voor de Plantenstudie-

groep een winterwandeling rondom 
Eupen (B). Vertrek om 10.00 uur vanaf 
NS-station Maastricht (oostelijke In-
gang aan de Meerssenerweg). 

� DONDERDAG 19 JANUARI vindt de 
nieuwjaarsreceptie van de Padden-
stoelenstudiegroep plaats in het IVN-
zaaltje aan de Ransdalerstraat 64 te 
Ransdaal. Aanvang 19.30 uur.

� DONDERDAG 19 JANUARI houdt Frans 
Coolen voor Kring Venlo een lezing 
over de Kraijelheide versus het Lake 
District (UK). Aanvang: 19.30 uur in 
Kinderboerderij Hagerhof, Hagerlei 1 
te Venlo.

� VRIJDAG 20 JANUARI heeft de Plan-
tenstudiegroep Marijke Lukács-
Graus uitgenodigd voor een lezing 
over bomen en (volks)religie in Lim-
burg. De bijeenkomst vindt plaats in 
het Natuurhistorisch Museum Maas-
tricht. Aanvang 20.00 uur.

� ZONDAG 22 JANUARI organiseert 
de Plantenstudiegroep een winter-
wandeling over de Sint-Pietersberg 
(NL/B). Jan Egelmeers (043-6042655, 
egelmeers1@home.nl) vertrekt om 
10.15 uur vanaf het Statieplein te Kan-
ne (B). 
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