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de Hoeve Vernelsberg de Geul over [figuur 1b]. Vervolgens wandelt 
hij met zijn familie door de weilanden naar het zuiden. Ongeveer 
tien minuten lopen ze stroomopwaarts tussen de zinkvegetatie.
Het Zinkviooltje werd destijds bij Gulpen, Cottessen, Epen en Meche-
len veel gevonden (Willems, 2004). Ze groeiden echter, zoals Heimans 
(1911) in ‘Uit ons Krijtland’ beschrijft, alleen langs de Geul: “ge vindt in 
Nederland geen enkel geel zinkviooltje, dat niet aan de Geul staat. En 
niet eens overal aan de Geul; alleen op plaatsen waar hij buiten zijn 
oevers kan treden”. Heimans constateerde dat het voorkomen van de 
viooltjes scherp begrensd was door de overstromingsvlakte van het 
riviertje. Hierdoor was hij ervan overtuigd dat er een duidelijke rela-
tie bestond tussen de verspreiding van het Zinkviooltje en het zink 
dat door de Geul werd meegevoerd vanuit België. De zinkmijnen in 
de buurt van Bleiberg waren in die tijd al gesloten, maar de metaal-
fabrieken waren nog volop in bedrijf, getuige de rokende schoorste-
nen van de smeltovens: “’s Avonds flikkert en vlamt het... Als het stil is, 
en wanneer het niet stormt is het altijd stil in Epen, hoort ge duidelijk 

“Elke herinnering is een verheuging; er is geen mislukte 

tocht bij. Altijd, al verdwaalden wij soms, al regenden wij 

door en door nat, al moesten wij eens bij nacht met lucifers 

het voetpaadje langs de Geul zoeken, altijd is het nog een 

genoegen, er aan te denken, en er van te vertellen ook. Ik 

heb op mij genomen, eenige van mijn tochtjes in deze buurt 

te beschijven”. Dit schreef Heimans (1911) toen hij, al liggend 

op een vredig plekje langs de Geul, aan zijn boek ‘Uit ons 

Krijtland’ begon. In het eerste deel van deze reeks artike-

len naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het 

verschijnen van dit boek werd beschreven hoe het bijzon-

dere landschap rondom Epen sinds 1911 is veran-

derd en het behoud van natuur en landschap een 

economische drager van belang is geworden. In 

dit tweede deel, en het nog komende derde deel, 

wordt u meegenomen op enkele tochten die 

Heimans destijds heeft gemaakt.

langs de geul en haar zinkflora

Op 22 juli 1910 bezoekt Heimans de Geul stroomop-
waarts van Epen [figuur 1]. Langs het riviertje treft hij 
Blaassilene (Silene vulgaris), Engels gras (Armeria mari
tima), Zinkboerenkers (Thlaspi caerulescens) en hemels-
blauwe klokjes aan, waarmee hij ongetwijfeld op Gras-
klokjes (Campanula rotundifolia) doelt (naamgeving 
volgens Van der meijden, 2005). Hij ziet er ook de gele 
Zinkviooltjes (Viola lutea subsp. calaminaria), die hier in 
die tijd nog “bij duizenden en duizenden” groeiden. Tij-
dens een andere wandeling keert Heimans terug naar 
de Geul en steekt via een toen nog houten bruggetje bij 
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FIGUUR 1
Het landschap van de Geul stroomopwaarts van Epen: 
a) genomen vanaf de Smidsberg op de plek waar de molen
tak van de Volmolen zich afsplitst van de Geul (foto: G. 
Verschoor) en b) de houten voetbrug bij Hoeve Vernelsberg in 
1939 met op de achtergrond de weilanden bij de Volmolen en 
De Puist (Provinciale Waterstaat, 1939). 
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flora op een natuurlijke wijze beperkt door de toevoer van kalkhou-
dend water uit de zijbeken van de Geul. Slechts sporadisch kon na 
hoog water, als de Geul veel bodemmateriaal had afgezet, stroom-
afwaarts een zinktolerant plantje kiemen. Dit waren echter altijd 
tijdelijke standplaatsen (dijkstra, 1957). Na het verschijnen van ‘Uit 
ons Krijtland’ werd ook door andere onderzoekers regelmatig aan-
dacht besteed aan de zinkflora. Dit blijkt onder meer uit artike-
len die hierover in het Natuurhistorisch Maandblad en De Leven-
de Natuur verschenen, onder andere door Jacob Heimans (Heimans 
1932;1936;1937a;b). Vooral de oorsprong van de zinkflora en de bo-
demchemische relaties stonden in de belangstelling. 
In 1945 pakte jongmans (1945) de draad van ‘Uit ons Krijtland’ weer op 
door enkele meer geologisch getinte wandelingen in het Geuldal bij 
Epen te publiceren. Hierin besteedde hij ook aandacht aan de hier be-
sproken flora. Uit zijn beschrijvingen is bekend dat in die tijd de zink-
flora was teruggedrongen, maar dat ze bij het bruggetje bij de Hoeve 
Vernelsberg en op enkele plaatsen dichter bij de rijksgrens nog vol-
op aanwezig was. de WeVer (1942) schrijft dat de zinkflora bij Meche-
len sinds enkele jaren verdwenen was, maar nog wel voorkwam bij de 
steile Geuloevers nabij Hurpesch en in het weiland tegenover hoeve 
Wingberg. Evenals Jongmans constateerde hij een sterke achteruit-
gang. Hij noemt daarbij de bewerking van de weilanden met kunst-
mest en het stilleggen van de fabriek “in den wereldoorlog” als oor-
zaken. In die tijd was van een regelmatige bemesting met kunstmest 
nog geen sprake. Ongeveer 16% van de graslanden was als hooiland 
in gebruik en werden doorgaans na half juni gemaaid (Ministerie Van 
landbouW, Visserij en VoedselVoorziening, 1953). Omstreeks 1950 kwam 
er een definitief einde aan de zinkindustrie in Plombières (Bleiberg) 
en La Calamine (Kelmis) en omgeving (bobbink et al., 2011).
Opvallend is dat jongmans et al. (1966) midden jaren zestig van de 
vorige eeuw spreken over een restant zinkflora bij Ter Graat en de 
Vernelsberg en de vindplaatsen bij Hurpesch en Wingberg niet 
meer noemen. Rond 1970 was het areaal nog verder ingekrompen 

de treinen fluiten van Bleiberg, Gemmenich en Hombourg”. De zink-
planten in het Zuid-Limburgse Geuldal werden toen volgens de We-
Ver (1913) na “sedert circa 60 jaar vanuit België met de Boven-Geul te 
zijn aangevoerd”, als geheel ingeburgerd beschouwd. De eerste aan-
wijzing van zinkplanten in ons land dateert echter al uit 1837 (Willems, 
2004). De hoeveelheid zink die met de Geul in het verleden werd aan-
gevoerd, was zo groot dat vooral het jonge vee er ziek van werd (de 
WeVer, 1942).
Om zijn theorie dat er een duidelijke relatie bestond tussen de zink-
flora en de zinkindustrie te staven, bezoekt Heimans in 1914 het 
Geuldal in België en schrijft hierover in zijn artikel “De oorsprong 
van de Geul-flora” in De Levende Natuur (Heimans, 1914). Het indu-
striewater afkomstig uit een ontzaglijke ertswasserij en -klopperij 
dat, weliswaar enigszins gezuiverd, op de Geul werd geloosd ver-
klaarde volgens hem alles. Tegenwoordig wordt de flora op de groei-
plaatsen langs de Geul in Nederland tot de zogenaamde tertiaire 
(of alluviale) zinkflora gerekend. De planten groeien, zoals Heimans 
al constateerde, niet op natuurlijke ontsluitingen van het zinkerts 
of op bodems direct ontstaan door mijnbouwactiviteiten, maar op 
plekken met aangespoeld zink (Van der ent, 2007). 
Op een andere wandeling loopt Heimans stroomafwaarts vanaf de 
brug over de Geul bij de Onderste molen opnieuw tussen de zink-
minnende soorten en voorspelt daar het voorkomen van “een nie-
tig, wit, muurachtig bloempje”, dat hij ‘Voorjaars-Alsine’ noemde. 
Deze Zinkveldmuur (Minuartia verna var. hercynica), zoals de soort 
nu heet, komt nog steeds in het Belgische deel van het Geuldal voor 
(région Wallonne, 2011). De plant heeft Nederland nooit bereikt. Ja-
cob Heimans, de zoon van Eli, die zich in navolging van zijn vader ook 
in de zinkflora verdiepte, schreef dat het vegetatiedek hier voor de 
plant te gesloten was (Heimans, 1937a). 
In de tijd van Heimans was de zinkflora voor botanici een verre 
reis waard. Men moest er wel voor naar het Boven-Geuldal, want 
stroomafwaarts van Mechelen werd de verspreiding van de zink-

FIGUUR 2
De Plaatweg: 
a) situatie in 1910, de 
Terzieterbeek stroomt 
over de weg, en b) 
situatie 2011, de weg 
is inmiddels op een 
dijk aangelegd (foto: 
G. Verschoor). De 
Terzieterbeek stroomt 
nu diep onder de 
weg door. Rechts 
van de weg lig t de 
Platergrub.
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tekeer gegaan. Heimans beschrijft de beek een dag na de onweersbui 
als: “een ware Zeeuwsche schorre-kreek (…); zooveel S-bochten maakt 
het watertje op dat kleine traject. Nog staat het  ongewoon hoog en 
stroomt het driftig, dat anders zo nietige beekje (..). Drie meter aan 
weerszijden van zijn hoogen stijlen rand lagen het gras en de biezen 
nog plat geslagen (..). Dit kalme watertje, waar je gewoonweg zonder 
aanloop overheen stapt, was korte tijd een wilde bergbeek van zeven 
meter breedte geweest...”. Blijkbaar om herhaling te voorkomen werd 
in 1924 de oude bedding van de Terzieterbeek tussen Plaat en haar 
monding in de Geul gedempt en vervangen door een nieuwe bedding 
die regelmatig verloopt en benedenstrooms een breedte heeft van 
één meter. De bedoeling is dat het water van de beek sneller naar de af-
slagtak van de Volmolen loopt. Om ook tijdens hoogwater de Terzieter-
beek passeerbaar te maken op het wandelpad van de Smidse naar de 
Volmolen, werd hier een constructie met betonnen buizen gebouwd. 
Deze bestond uit een grote buis waar de beek bij normale waterstan-
den doorstroomde, met daarbovenop meerdere kleinere buizen naast 
elkaar, voor de hogere waterstanden (egelie, 1977). Deze constructie is 
nu vervangen door een deels houten bruggetje, waarover jaarlijks dui-
zenden wandelaars de Terzieterbeek passeren. Het water is nog steeds 
een bron van zorg voor waterschap en gemeente. Recent is het regen-
waterstelsel afgekoppeld van het rioolstelsel en is de Dorp hoflossing 
langs de Terpoorterweg opgeknapt. Al in 1939 bleek de capaciteit van 
de Geul op meerdere punten onvoldoende om piekafvoeren te ver-
werken zonder dat overstromingen optraden. Dit was toen echter nog 
geen ernstig probleem. Veelal was op deze plekken geen bebouwing 
aanwezig of was het beekdal zo smal dat slechts een zeer geringe op-
pervlakte overstroomde (ProVinciale Waterstaat, 1939).
Er was ook nog een Derde Geulweg, die liep van Plaat naar de Vol-
molen en heet nu Plaatweg. Blijkbaar was hier een voorde, want de 
karren moesten door de Terzieterbeek heen. Voor voetgangers lag 
er een vlonder (een smalle brug, vaak bestaand uit niet meer dan 
één of twee planken). Later is deze weg verhoogd aangelegd [fi-
guur 2]. Vanaf deze oversteekplaats vervolgt Heimans na de bui zijn 
weg en steekt een smal voetpaadje over dat naar rechts boven langs 
de “hoogen rechten oever van de Sijlerbeek” loopt. Dit kan niet de 
Smidsweg zijn, want die stond toen al duidelijk als een brede weg 
op de kaart aangegeven. De Kadasterkaart (minuutplan) van 1811-
1832 maakt duidelijk dat hier een voetpad direct langs de beek heeft 
gelopen. Het is opvallend hoe met deze kaart de route van Heimans 
veel beter te volgen is, dan met de kaart van 1925 (schaal 1:25.000); 

en beperkt tot drie plekken ten zuiden van 
Epen. De laatste tien jaar resteerde hiervan 
één locatie, namelijk het zinkreservaat nabij 
Ter Graat. In “Hoe is het eigenlijk met onze 
zinkflora gesteld?” werd een verdere achter-
uitgang geconstateerd (Willems, 2004). Uit 
later onderzoek blijkt dat het areaal van de 
zinkflora de afgelopen 80 jaar met meer dan 
90% is afgenomen; er resteert minder dan 
een halve hectare. Nu wordt ze tot de meest 
zeldzame flora van ons land gerekend (Van 
de riet et al., 2005; bobbink et al., 2011). Recent onderzoek heeft onder 
meer aangetoond dat een te hoge pH en een te hoog fosfaatgehal-
te van de bodem problemen opleveren bij het herstel. Experimen-
ten laten evenwel zien dat door plaggen en het opbrengen van zaad 
en kiemplanten van de zinkflora, deze op meerdere plaatsen in het 
Geuldal nabij Epen hersteld kan worden (Van de riet et al., 2005; bob-
bink et al., 2011).
Hoewel afgenomen tot 38 ha is de zinkflora in België bij La Calami-
ne en Plombières nog wel aanwezig (Van de riet et al., 2005; Van der 
ent, 2007). Daar groeit ze vooral op stortsteen uit de voormalige mij-
nen en gaat het dus om secundaire standplaatsen. Niet in de laatste 
plaats vanwege het voorkomen van de zinkflora is zowel het Belgi-
sche als het Nederlandse deel van het Geuldal aangewezen als Na-
tura 2000-gebied, waarmee de vegetaties op Europees niveau be-
scherming hebben gekregen (minister Van landbouW, natuur en Voed-
selkWaliteit, 2008).

wateroverlast

In het tweede hoofdstuk van ‘Uit ons Krijtland’ beschrijft Heimans hoe 
hij al schuilend bij de smidse in Terpoorten het geweld meemaakt van 
afvloeiend regenwater na het losbarsten van een onweersbui. Grote 
waterstromen kwamen vanaf de Eerste holle Geulweg en de Twee-
de Geulweg met geweld samen, alvorens af te vloeien naar de Geul. 
Kaalgeslagen bermen, meestromende rolkeien en vuursteenknollen, 
diepe gleuven, weggeslagen vegetatie waaronder zelfs Blaasvarens 
(Cystopteris fragilis), waren het gevolg. De holle wegen zijn inmiddels 
geasfalteerd en staan bekend onder de namen Terpoortenerkerk-
pad en Terpoorterweg. De smederij waar Heimans schuilde, is nu her-
berg De Smidse, speciaal gericht op wandelaars, die adverteert met 
de bronnen en beekjes, de weilanden, bossen, hoogstamboomgaar-
den en holle wegen in het Geuldal en met het voorkomen van zinkflo-
ra. Het Terpoortenerkerkpad was niet de enige plek waar Blaasvarens 
gestaan moeten hebben. Ook op de muren van de Hoeve Vernelsberg 
en de lossluis van de Volmolen kwam ze voor. Bij de restauratie van de 
molen na de brand in 1973 heeft de eigenaar Brauers er zelfs nauwlet-
tend op toegezien dat de soort en enkele andere bijzondere planten 
gespaard bleven (egelie, 1977). Alle drie de standplaatsen van de Blaas-
varen zijn inmiddels verdwenen.
Ook de Terzieterbeek, toen nog Sijlerbeek genaamd, was behoorlijk 

FIGUUR 3
Landschap van het Terzieterbeekdal met op 
de achtergrond de vakwerkboerderijen beho
rend bij de hoeve “Op den Schefer” (foto: G. 
Verschoor).
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cent nog in soortenrijkdom zijn achteruitgegaan (bron: vegetatie-
kartering provincie Limburg). Uit de beschrijving van ‘Uit ons Krijt-
land’ is moeilijk te achterhalen hoe bloemrijk de bermen rondom 
Epen aan het begin van de vorige eeuw precies waren; Heimans be-
schreef vooral specifieke soorten en somde geen soortenlijstjes op. 
Uit een beschrijving van dijkstra (1960) van de situatie rondom 1920 
wordt duidelijk dat de bermen zeer uitbundig en bloemrijk zijn ge-
weest, met soorten als Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Geel 
walstro (Galium verum), Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris), Scha-
duwkruiskruid (Senecio ovatus), overvloedig Zwartblauwe rapun-
zel (Phyteuma spicatum subsp. nigrum), Gewone agrimonie (Agri
monia eupatoria), Gevlekte dovenetel (Lamium maculatum), Wilde 
marjolein (Origanum vulgare), Borstelkrans (Clinopodium vulgare), 
Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis), vele wilde rozen (Rosa 
spec.), Duifkruid (Scabiosa columbaria), Grote centaurie (Centau
rea scabiosa) en vele lathyrus- en wikkesoorten (Lathyrus spec. en 
Vicia spec.). Moesdistel (Cirsium oleraceum), Kale jonker (Cirsium pa
lustre), Moerasspirea (Filipendula ulmaria) en Blauwe knoop (Suc
cisa pratensis) kwamen in het Terzieterbeekdal voor. Evenals dijkstra 
(1960) vestigt delsman (1903) de aandacht op de insectenrijkdom. 
Duidelijk wordt dat in de jaren ’60 reeds veel van deze bloeiende 
bermen verdwenen waren; door de verbrede wegen waren de ber-
men inclusief het houtgewas verdwenen of versmald. Opvallend is 
de Zwartblauwe rapunzel in dit soortenlijstje. Ook delsman (1903) 
vermeldt deze soort als berm- en weideplant. Zwartblauwe rapun-
zel komt in het gebied dat Heimans rondom Epen bezocht niet meer 
voor, ook niet in de bossen (bron: vegetatiekartering provincie Lim-
burg).
Op de weg van Hoeve Vernelsberg naar het gehucht Plaat lag voor 
1925 een mijngang waar, volgens de verhalen, de smid kwam om ko-
len te graven. De mijngang is verdwenen onder een nieuwe weg die 
veel hoger kwam te liggen dan de oude (jongmans, 1925). Mogelijk is 
de naam van de Smidsberg hier aan te danken. Via een wandelpad 
over het Vernelsbergerveld (de Smidsberg), een pad dat al geruime 
tijd is verdwenen maar nog wel op de kaart van 1925 staat aangege-
ven, steekt Heimans over naar het Vernelsbergerweidepad. Hier gaat 
hij via het houten bruggetje bij de Hoeve Vernelsberg de Geul over en 
wandelt door de weilanden naar het zuiden, waar hij gedurende lan-

dit komt deels door de schaal, maar ook omdat er in tussenliggende 
tijd veel veranderd was.

terzieterbeek en de smidsberg

Beide genoemde kaarten, maar vooral die van 1811-1813 laten hier 
een kleinschalige verkaveling zien. Ook Heimans beschrijft een zeer 
kleinschalig landschap. Hij volgt allereerst een donker bospad, op de 
kaart van 1915 (verkend 1919) aangegeven als beekbegeleidend hel-
lingbos. Nog steeds is hier een strook haagbeukenbos te vinden met 
een goed ontwikkelde ondergroei (bron: vegetatiekartering provin-
cie Limburg). Vanuit het bos stapt Heimans over in een weidege-
bied met om elk perceel een heg van meidoorns (Crataegus spec.) 
of Haagbeuken (Carpinus betulus), waartussen op enkele plaatsen 
Bosbingelkruid (Mercurialis perennis) en Stofzaad (Monotropa hy
popitys) groeiden. Terwijl de eerste in Zuid-Limburg algemeen is 
gebleven, is het Stofzaad al in de jaren daarna sterk achteruit ge-
gaan (de WeVer, 1932; VerscHoor, 1999). Na het doorkruisen van een 
zestal door hagen omgeven vierkante of langwerpige weidekam-
pen, waarvan de meeste beplant zijn met vruchtbomen, komt Hei-
mans bij de boerderij “Op den Schefer” aan. De naam van de boer-
derij verwijst naar leisteen. Op deze plek was dagzomend Carboon 
aanwezig, dat volgens Heimans toen benut werd voor de bouw van 
een nieuw huis en de aanleg van een nieuwe weg; op de kaart uit 
1925 staat de Kuttingerweg hier al als verharde weg aangegeven. 
Nog steeds liggen op dit punt enkele vakwerkboerderijen, waarvan 
er één neveninkomsten haalt uit een minicamping [figuur 3]. Wie 
goed zoekt vindt in de berm nog steeds dagzomend gesteente uit 
het Carboon. Een informatiebord geeft hier uitleg over.
Vanaf hier vervolgt Heimans zijn weg richting de Smidsberg alwaar 
hij in de gedeeltelijk vernieuwde weg prachtige bloeiende bermen 
aantreft. Bovenaan treft hij de “uiterst zeldzame naaldvaren” aan. 
Nu staan hier in de schaduw van een graft nog steeds tientallen va-
rens, maar de Stijve naaldvaren (Polystichum aculeatum) is er niet 
meer bij. In de berm zelf staan nu nog enkele bijzondere soorten 
als Grote muur (Stellaria holostea) en Grasklokje. Vergelijking met 
eerdere gegevens uit 1991 maakt duidelijk dat de bermen hier re-

FIGUUR 4
Heimansgroeve: a) foto uit ‘Uit ons Krijtland’ uit 1911 gemaakt door Jacob Heimans en b) foto honderd jaar later vanuit het zinkreservaat aan de over
kant van de Geul. Het landschap oogt veel meer gesloten. Achter de koe staat Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) langs de Geul, een soort die 
hier honderd jaar geleden nog niet te vinden was (foto: G. Verschoor).
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informatie na (jongmans, 1925; bongaerts, 2011). 
Na de verschijning van Heimans’ boek werd meer wetenschappelijk 
onderzoek naar het Carboon uitgevoerd. De resultaten hiervan wer-
den onder meer gepubliceerd in het meinummer van het Natuur-
historisch Maandblad van 1925 (jongmans, 1925). Ook uit dit onder-
zoek bleek dat van winbare steenkool in de omgeving van Epen geen 
sprake was. De lagen die hier destijds voor onderzoek toegankelijk 
waren bevatten deze delfstof niet. Gelukkig maar, anders zou het 
landschap in de omgeving van Epen er nu heel anders uitzien. Begin 
jaren ’30 werd het landschap in dit deel van het Geuldal opnieuw 
bedreigd. Er waren plannen voor de aanleg van een stuwmeer tus-
sen Mechelen en Ter Graat en ongeveer 135 m hoger een spaarbek-
ken midden in het Vijlenerbos voor de opwekking van energie (ege-
lie, 1977; Heimans, 1932). Gelukkig gingen die plannen niet door.
In de door Heimans’ bezochte groeve werd een anticline (een naar 
boven gerichte plooiing in de aardkorst met naar beneden wijzende 
flanken) in de zandsteenlagen uit het Carboon gevonden. Na de ont-
dekking hiervan werd contact gezocht met Stichting het Limburgs 
Landschap, eigenaar van het terrein, en werd een groter deel van de 
Geulwand vrijgesteld. In het voorjaar van 1937 werd dit werk voltooid 
[figuur 4]. De groeve werd naar Heimans genoemd, omdat hij hier in 
de leisteen voor het eerst in ons land een marien fossiel uit het Car-
boon had gevonden (jongmans, 1925; 1945; jongmans et al., 1966; Ver-
scHoor & Willems, 2007). Ook na die tijd werd het geologisch onder-
zoek in Epen voortgezet, werden vele boringen en graafwerken ver-
richt en werden over grotere afstanden carboonwanden vrijgesteld, 
waaronder het Wingbergbosje. Vanaf 1940 zijn boringen verricht 
naar het voorkomen van kaolienklei in het Akens zand dat direct op 
het Carboon is gelegen. Hiertoe werd onder meer een schacht gegra-
ven die tot op het Carboon de diepte in ging (jongmans, 1945; jongmans 
et al., 1966). In die tijd werden door de exploitatiemaatschappij N.V. 
Cavando Acquire nogmaals boringen uitgevoerd naar het voorko-
men van zinkertsen (ProVinciale Waterstaat, 1939).
Wat betreft de planten vindt Heimans op de leisteen en zijn verwe-
ringsklei Gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon subsp. galeob
dolon), Valse salie (Teucrium scorodonia), Brem (Cytisus scoparius), 
Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea), Boskortsteel (Brachypodium 
sylvaticum), Gevlekt longkruid, Knollathyrus (Lathyrus linifolius) en 
Eenbes (Paris quadrifolia). Van deze lijst zijn Knollathyrus en mo-
gelijk ook Eenbes uit deze bosjes verdwenen. Knollathyrus wordt 
dan ook tot de meest bedreigde planten van Nederland gerekend, 
waarbij de soort vooral in Zuid-Limburg sterk is achteruit gegaan 
(Weeda et al., 1987). Ook trof hij de Alpenwatersalamander (Tritu

ge tijd loopt tussen Zinkviooltjes, “Witte silene’s” en Engels gras. Nu 
worden de oevers hier in de zomer gedomineerd door Reuzenbalse-
mien (Impatiens glandulifera). Deze soort zal Heimans niet hebben 
aangetroffen; ze komt sinds 1903 in Nederland voor en heeft zich in 
de jaren ’30 van de vorige eeuw explosief uitgebreid (denters, 2004).

op carboonjacht

Heimans loopt die zomerochtend in 1910 stroomopwaarts op de 
rechteroever door de Geulweiden. In het dal is volgens Heimans & 
scHuiling (1913) “het rauwe grasgroen getemperd en genuanceerd 
door den overvloed van bloeiende planten”, waaronder Zinkviool-
tjes, Blaassilene en Engels gras. Naast de zinkflora groeiden in de 
natte delen Blauwe knoop, Moerasspirea en Kale jonker. De flan-
ken van het dal waren, ook in droge perioden, permanent nat. Het 
dal maakt een gesloten indruk, niet alleen omdat het zich hier ver-
nauwt, maar ook vanwege de populieren die hier toen al de kron-
kels van de Geul volgden (Heimans & scHuiling , 1913). Naast de reeds 
genoemde soorten vermeldt delsman (1903) nog Schaafstro (Equi
setum hyemale), Pluimzegge (Carex paniculata), Adderwortel (Per
sicaria bistorta), Gewone dotterbloem (Caltha palustris subsp. pa
lustris), Moerasmuur (Stellaria uliginosa) en Moeraskartelblad (Pe
dicularis palustris). Ook de orchideeën Brede orchis (Dactylorhiza 
majalis) in het moeras en Harlekijn (Orchis morio) in de weilanden 
kwamen hier nog volop voor. De graslanden waren in het voorjaar zo 
drassig dat je van de ene naar de andere droge plek moest springen. 
Heimans loopt verder in de richting van wat nu de Heimansgroeve 
is [figuur 4] en gaat op de flanken van het Geuldal op carboonjacht, 
zoals hij dat zelf noemt. In de tijd van Heimans was hier een nog 
maar kleine groeve aanwezig. Die dag was niet die groeve Heimans’ 
doel, maar een oude mijngang in de helling in het Tergraat bosje. 
Hier trof hij tussen de leisteen een dun laagje steenkool aan. De 
aanwezigheid van steenkool was toen al zestig jaar bekend (jong-
mans, 1945). Volgens Heimans zou de grot mogelijk vanwege de op-
sporing van delfstoffen zijn ontstaan. 
Er liggen talrijke sporen van mijnbouwactiviteiten rondom Epen. 
Reeds sinds de jaren vijftig van de 19e eeuw werden door de zoge-
noemde Bergwerk-Vereeniging voor Nederland graafwerken en 
boringen verricht in de streek. De Vereeniging was gelokt door het 
dagzomende gesteente uit het Carboon en de vergelijkbare geo-
logische opbouw in het ertsexploitatiegebied net over de grens. 
Nabij Bommerig werd, als enige plek, looderts van enige omvang 
gevonden. Ook werd tijdens werkzaamheden van de Vereeniging 
een oude, betimmerde mijngang met een lengte van 176 m ont-
dekt nabij Cottessen. Nog steeds is niets over het doel en ouder-
dom van deze gang bekend. In de tijd van Heimans was deze mijn-
gang waarschijnlijk nog maar moeilijk terug te vinden en voor 
een deel volgelopen met bodemmateriaal. Rond 1925 was de in-
gang ervan dichtgestort. Ontginbare kolen of ertsen werden door 
de Vereeniging niet gevonden, maar ze liet wel veel waardevolle 

FIGUUR 5
Alpenwatersalamander (Triturus alpestris), een soort die in de tijd van ‘Uit ons 
Krijtland’ nog maar net uit Nederland bekend was, onder andere van enkele 
plaatsen verspreid over Limburg (Heimans, 1911; cremers, 1913; Willemse, 1915). 
De soort heeft inmiddels een ruime verspreiding in Limburg; het Mergelland 
vormt haar belangrijkste bolwerk (foto: G. Verschoor).
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rus alpestris) aan, een soort die destijds sinds een jaar of twaalf uit 
Nederland bekend was (Cremers, 1913; Willemse, 1915) [figuur 5]. De Al-
penwatersalamander heeft inmiddels een vrij ruime verspreiding in 
Limburg, en het Mergelland vormt het belangrijkste leefgebied bin-
nen de provincie (Van buggenum et al., 2009). 

Summary

“UIT ONS KRIJTLAND” PUBLISHED ONE 
HUNDRED YEARS AGO
Part 2. A century of landscape development 
in the southernmost part of the 
Netherlands

One hundred years ago, a teacher and ama-
teur naturalist from Amsterdam named Eli 
Heimans published a book entitled Uit ons 
Krijtland (From our Chalk District). It was 
based on his studies in a 12 square km area in 
the southernmost part of the Netherlands, 
which was characterised by a very high 
diversity, especially in terms of soil condi-
tions and plant species.
A detailed map (1:25 000) from the early 
20th century enabled us to compare the 
ecological states of this landscape then 
and now. In this part of the series, we visit 
some sites in the Geul valley near the village 
of Epen, which Heimans visited a hundred 
years ago. We discuss the famous zinc-tol-
erant plants, whose numbers have severely 
declined since the time Heimans described 
this vegetation in his book. We also visit the 
area along the Terzieterbeek brook, one of 
Heimans’ favourite sites, which is still an 
intimate, small-scale landscape. Finally, 
we look for traces of carbonic outcrops 
and quarries from the past and discuss the 
special plant species of these habitats. Our 
excursion will be continued in the next and 
final part of the series.
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wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële 
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