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Van belang is de vraag hoe deze factoren Adelaarsvaren bevoor-
delen ten opzichte van Struikhei (Calluna vulgaris). In een ge-
bied waarin beide planten voorkomen heeft voorjaarsdroog-
te het meest negatieve effect op Adelaarsvaren, najaarsdroogte 
de meest remmende invloed op Struikhei. Verrassenderwijs liet 
Struikhei een grotere positieve respons zien bij een additionele 
toediening van stikstof. Hogere temperaturen zorgden bij beide 
soorten voor een snellere groei. Daarbij komt dat erg strenge win-
ters een negatief effect hebben op zowel Struikhei als Adelaarsva-
ren. De laatste soort is zeer gevoelig voor nachtvorst in het voor-
jaar. De bovengrondse bladscheuten kunnen gemakkelijk bevrie-
zen wat de plant een behoorlijke terugslag geeft.
Het probleem is dat in een natuurlijke situatie meerdere factoren 
op de planten inwerken, wat de uitkomst van de concurrentie tus-
sen varen- en heidevegetaties moeilijk voorspelbaar maakt. Voor-
al de lokale bodemcondities zullen de groei van de soorten in be-
langrijke mate bepalen. gordon et al. (1999) concluderen dat een 
goed beheerde heide geen of weinig concurrentie zal ondervinden 
van oprukkende adelaarsvarenbestanden die samenhangen met 
klimaatsveranderingen. Voorwaarde hierbij is dat hoge stikstof-
waarden niet samenvallen met in frequentie toenemende droog-
teperiodes. Helaas is met name dat laatste op veel plaatsen in Ne-
derland wel het geval.

bestrijding

In het buitenland, met name in Groot-Brittannië, is veel ervaring 
opgedaan met de bestrijding van Adelaarsvaren. Hierbij zijn diver-
se methodieken uitgeprobeerd om de soort terug te dringen of uit 
te roeien.

Chemische bestrijding
Chemische bestrijding van Adelaarsvaren wordt vooral uitgevoerd 
met het herbicide Asulam. Het gebruik daarvan is in Nederland in-
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als expliciete doelstelling opgenomen. In dat kader is een 

onderzoek uitgevoerd naar het effect van maaibeheer op 

de aanwezige populaties van Adelaarsvaren (Pteridium 

aquilinum). Hoewel Adelaarsvaren wijd verbreid is in het 

Nationaal Park en in sommige bosbestanden een dichte 

ondergroei vormt, heeft deze studie zich vooral gericht 

op de uitbreiding van de soort in de natte en droge heide. 

Met name in deze biotopen heeft de uitbreiding van 

Adelaarsvaren plaatselijk grote gevolgen voor de biodiver-

siteit en heeft de expansie een invasief karakter.

probleemstelling

Zowel in Nederland, maar ook in ons omringende landen, blijken 
adelaarsvarenbestanden zich uit te breiden en de heide te verdrin-
gen. Waar de groeiomstandigheden gunstig zijn (humeuze, zure 
gronden en veel licht) kan Adelaarsvaren grote vlakten overwoe-
keren [figuur 1].
Het verdringingsproces komt naar alle waarschijnlijkheid voor-
al tot stand door de productie van gifstoffen die andere planten 
remmen in hun ontwikkeling (phytotoxinen) en minder door di-
recte (voedsel)concurrentie (gliessMan & Muller, 1972; dolling et al., 
1994). Als oorzaken voor de uitbreiding van Adelaarsvaren worden 
genoemd (periodieke) droogte, oplopende jaartemperaturen en 
ook atmosferische stikstofdepositie (paKeMan et al., 1996; paKeMan 
& Marrs, 1996; anderson & HetHerington, 1999).

Beheer	van	Adelaarsvaren	in	Nationaal	Park	De	Meinweg
A.J.W. Lenders, Groenstraat 106, 6074 EL Melick, e-mail: tlenders@live.nl

FIGUUR 1
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), oprukkend vanuit de bosrand, aanvankelijk nog met solitaire uitlopende wortelstokken (a), later een gesloten front vor-
mend (b) (foto’s: Ton Lenders).
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een hogere maaifrequentie nog meer beperkt wordt. steward et al. 
(2008) komen in een meta-analyse tot dezelfde conclusie, maar 
beklemtonen dat algemene uitspraken op grond van waarnemin-
gen op één plek gevaarlijk zijn. Afhankelijk van de omstandighe-
den vraagt het maaibeheer lokaal mogelijk om een andere in-
steek. Bovendien mag ook het kostenaspect bij deze beheervorm 
niet worden onderschat.

Plaggen
Bij het heidebeheer is plaggen een veelgebruikte vorm om ver-
grassing tegen te gaan of om heideverjonging te stimuleren. In het 
Meinweggebied is deze beheervorm ook experimenteel toegepast 
op adelaarsvarenbestanden, speciaal bij het afschrapen van venoe-
vers en bij plagstroken in het kader van adderbeheer [lenders, 2015d]. 
In de literatuur wordt deze maatregel niet beschreven. De resulta-
ten vallen dan ook in de praktijk behoorlijk tegen. Het is bovendien 
een erg dure beheeringreep die normaliter niet vaak in het korte ter-
mijn beheer herhaald kan worden. Het probleem is dat bij plaggen 
weliswaar een deel van de bodem wordt afgeschraapt, maar dat de 
wortelstokken van de Adelaarsvaren meestal dieper zitten en der-
halve niet worden verwijderd. Geplagde stroken of vlakten worden 
snel weer door de planten ingenomen [figuur 3].

middels bij wet strikt gereguleerd (staatscourant, 2014). Asulam is 
een systemisch werkend middel dat in de landbouw, onder andere 
in de bloembollenteelt, wordt gebruikt voor de bestrijding van di-
verse onkruiden. De stof concentreert zich in de snelgroeiende de-
len van planten, zoals nieuwe uitlopers van wortelstokken, toppen 
van wortels, bladknoppen en jong blad (VeeraseKaran et al., 1977), 
en heeft daar zijn sterkste werking. De effectiviteit van het middel 
wordt hoog aangeslagen (steward et al., 2007). Door de geconsta-
teerde milieubelasting wordt Asulam voor de bestrijding van va-
rens in Nederland niet (meer) gebruikt.

Maaien
In tegenstelling tot het gebruik van Asulam, dat resulteert in de 
hoogste afname van bovengrondse biomassa, laat het maaien van 
varens [figuur 2] een groter verlies van biomassa zien bij de wortel-
stokken (paterson et al., 1997). Het idee achter de beheermaatregel 
is dat het verwijderen van de bovengrondse bladeren tot uitput-
ting van de plant leidt door een verminderde opslag van reserve-
voedsel in de ondergrondse delen.
Het was in Groot-Brittannië al snel duidelijk dat tweemaal per jaar 
maaien een beter effect heeft dan eenmaal maaien (paterson et al., 
1997). Deze uitkomst is niet verrassend omdat de fotosynthese bij 

FIGUUR 2
Maaibeheer van Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) in Het Loom (a) en het resultaat hiervan in detail (b). Bij goed maaibeheer blijven alleen de kale bladstelen 
staan (foto’s: Ton Lenders).

FIGUUR 3
In de winter 2012-2013 werden de oevers van het Vlodropperven oppervlakkig afgeplagd. Een impressie van de toestand van de oevers in augustus 2013 (a). Op de 
andere foto (b) een detail van de oever in september 2015 (foto’s: Ton Lenders).

aa

aa

bb

bb



natuurhistorisch maandblad120	 juni  2016   jaargang 105 | 6             natuurhistorisch maandblad

van vertrapping (colin et al., 2000). Daarmee lijkt alleen een ge-
stuurde inzet van schapen zinvol, aangezien met deze beheer-
vorm periodiek (liefst in de tijd dat de bladscheuten net boven de 
grond uitkomen) een hoge veedichtheid kan worden gerealiseerd. 
Kleine oppervlakten met varens kunnen met begrazing goed be-
streden en in toom worden gehouden; de uitbreiding van grote va-
renclusters wordt hiermee echter niet gestopt. In de praktijk leidt 
een intensieve schapenbegrazing tot een mozaïek van varens en 

Begrazen
Via de inzet van vee bij de bestrijding van Adelaarsvaren kan door 
herhaalde vraat de vitaliteit van de planten verminderen. Daar-
naast kan ook het vertrappen van de varens leiden tot een vermin-
derde fitness. Gezien de toxiciteit van de soort is het graaseffect 
van vee echter minimaal. Zowel schapen, runderen als paarden 
eten nauwelijks van de (toxische) plant.
De effectiviteit van vee is derhalve vooral afhankelijk van de mate 

FIGUUR 4
Een uitgezet kwadrant op het Gagelveld (a), op de andere foto (b) het knippen van de bladscheuten binnen een kwadrant (foto’s: Ton Lenders).
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FIGUUR 5
Ligging van de proefvlakken: vijf 
daarvan liggen aan de noordzijde 
van het Gagelveld (a), de andere 
tien liggen aan de zuidzijde (b). 
Goed te zien zijn de plagbanen 
(slingerende strepen met cen-
traal daartussen een greppel) 
en de gemaaide stukken (paral-
lelle tractorsporen). Met blauw 
aangegeven de gemaaide kwa-
dranten (twee, drie of vier jaar 
gemaaid), met rood de referen-
tiekwadranten (niet gemaaid). 
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vele jaren gevolgd (lenders, 2015b; 2015c). Grote delen van het Ga-
gelveld worden door oprukkende adelaarsvarenbestanden onge-
schikt voor reptielen, vandaar dat werd besloten sommige groei-
plekken jaarlijks te maaien. Hoewel alom wordt aangeraden om 
tweemaal per jaar te maaien, is op het Gagelveld uit kostenover-
wegingen gekozen voor een eenmalige machinale maaibeurt in 
het midden van de zomer (half augustus). De varens hebben dan 
hun optimale bovengrondse ontwikkeling bereikt. Omdat voor de 
bestrijding van Adelaarsvaren geen generale oplossing bestaat en 
tevens de kwaliteit van reptielenhabitats op de Meinweg in de af-
wegingen moet worden meegenomen, is besloten de pilot uit te 
voeren met de laagste maaifrequentie.

Methode
Om te bepalen of het maaien invloed heeft op de groeiplekken 
van Adelaarsvaren is op 15 plekken op twee dicht naast elkaar ge-
legen terreindelen een kwadrant uitgezet van vier vierkante me-
ter [figuur 4a]. Eén kwadrant bevond zich in het gemaaide deel, 
het referentiekwadrant in het niet-gemaaide deel. Het meten van 
het maai-effect gebeurde vóór de jaarlijkse maaibeurt op 11, 17 en 
26 juni 2015 door het tellen van het aantal bladspruiten dat bin-
nen een kwadrant was uitgelopen. Het aantal bladspruiten wordt 
beschouwd als een maat voor de biomassa. Telling hiervan is een 
goede manier om het effect van beheermaatregelen te meten 
(steward et al., 2008). Alle spruiten (ook de nog ontluikende) bin-
nen een kwadrant werden afgeknipt om dubbeltellingen te voor-
komen [figuur 4b].
In figuur 5 is aangegeven welke delen van het Gagelveld in de pi-
lot zijn betrokken. In de figuur zijn de exacte plekken gemarkeerd 
waar de metingen hebben plaatsgevonden. 
In totaal zijn op 15 locaties vergelijkingen uitgevoerd. Het betreft 
een tweetal metingen onder een grote overhangende Zomereik 
(Quercus robur) en 13 metingen in het open veld. Voor iedere effect-
meting werd gezocht naar een referentiekwadrant dat zo dicht 
mogelijk bij het gemaaide terreindeel lag. Dit is van belang om de 
bodemomstandigheden geen doorslaggevende rol te laten spe-

kort begraasd gras met scherpe randen, zonder overgangen (co-
lin et al., 2000).

Biologische bestrijding
Er zijn wereldwijd ongeveer 40 soorten insecten bekend die wat be-
treft hun voeding rechtstreeks van Adelaarsvaren afhankelijk zijn 
(papaVlasopoulos, 2003). In probleemgebieden is de overweging ge-
maakt om insecten (nachtvlinders) te introduceren uit andere we-
relddelen (KirK, 1977; paKeMan & Marrs, 1992; papaVlasopoulos, 2003). 
Als bijkomend voordeel zou het effect van de bestrijding dan tot een 
grotere schaal opgerekt kunnen worden, met evenwel als nadeel 
het verlies van lokale sturing. Inmiddels wordt de introductie van 
gebiedsvreemde soorten als een te groot risico beschouwd.

Natuurlijke invloeden
De lage natuurlijke biodiversiteit van adelaarsvarenvegetaties in 
Noord- en West-Europa suggereert een gering aantal natuurlijke 
vijanden. Er zijn in onze streken slechts weinig insecten op de varens 
gespecialiseerd. De meest bekende is de Varenspanner (Petrophora 
chlorosata), die ook op de Meinweg veel is gevonden (mededeling 
Ernest van Asseldonk en Guido Verschoor). Het effect van deze vlin-
der op de planten is in onze streken waarschijnlijk verwaarloosbaar.
Het Wilde zwijn (Sus scrofa) gebruikt Adelaarsvaren als dekking; de 
wortelstokken van de plant vormen tevens een belangrijke voed-
selbron. Het effect van de zwijnen op de vegetatie is vaak zeer in-
grijpend, maar ook tijdelijk omdat de wortelstokken zelden alle-
maal worden opgegeten. Dit betekent dat adelaarsvarenbestan-
den die door zwijnen zijn omgewoeld enkele jaren later al dezelfde 
aanblik hebben. Het omgewoelde areaal wordt weer snel door de 
plant ingenomen.

pilot in het gagelveld

In 2011 is op het Gagelveld (centraal gelegen in het Nationaal 
Park) een pilot gestart om het effect van maaien op de groeiplek-
ken van Adelaarsvaren te volgen. Al eerder, in 
2007, werd een plek aan de noordoostzijde van 
dit deelgebied gemaaid (lenders, 2015a), maar 
dit experiment is in de jaren daarop niet conse-
quent doorgezet. De beheersing van Adelaars-
varen is een belangrijke doelstelling in het rep-
tielenbeheer. In het Gagelveld worden de effec-
ten van diverse vormen van beheer daartoe al 

Proefvlakken Aantal bladstelen Dichtheid (aantal/m2) Afname (%)
  Niet gemaaid Gemaaid Niet gemaaid Gemaaid  

Onder eikenbomen: 27,50 20,50 6,88 5,13 25,5%

Open (twee jaar gemaaid) 138,00 96,50 34,50 24,13 30,1%

Open (drie jaar gemaaid) 90,60 43,40 22,65 10,85 52,1%

Open (vier jaar gemaaid) 91,75 29,75 22,94 7,44 67,6%

TABEL 1
Overzicht van de resultaten van het maaibe-
heer. De dichtheid (aantal bladscheuten per 
vierkante meter) voor en na de beheermaat-
regelen, gerelateerd aan de verschillende 
proefvakken.
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FIGUUR 6
Het effect van het maaibeheer op het aantal nieuw 
gevormde bladscheuten.
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berekening gaat uit van 0% effectiviteit in jaar 
0 (logisch) en de effecten na twee, drie en vier 
jaar. Extrapolatie naar de toekomst laat zien dat 
bij deze aanpak de Adelaarsvaren na zes jaar 
maaien geheel is verdwenen.

adviezen

Algemeen
Het onderzoek was zeer beperkt van opzet, vandaar dat voor-
zichtigheid is geboden bij het trekken van algemene conclusies 
op basis van de gevonden resultaten. Met de tellingen is vastge-
steld dat de dichtheid van Adelaarsvaren onder solitaire bomen 
met een gesloten bladerdek onder natuurlijke omstandigheden 
lager is dan in het open veld. Dit komt overeen met het ecologisch 
profiel van de soort waaruit blijkt dat Adelaarsvaren in Nederland 
vooral voorkomt in open bossen, en in bosranden en kapvlakten 
met meer licht zijn optimale ontwikkeling bereikt (lenders, 2015e). 
Het is echter de vraag of maaibeheer onder alleenstaande bomen 
wenselijk is. Deze plekken worden vaak door grofwild gebruikt als 
dekking. Solitaire eiken worden door Wilde zwijnen bij voldoende 
mast ook opgezocht voor voedsel. Hierdoor worden de adelaars-
varenbestanden op een natuurlijke wijze gereduceerd. Anderzijds 
is de kans reëel dat deze plekken gaan fungeren als nieuwe bron-
populaties.
Voor de open heideterreinen wordt geadviseerd om plaatselijk (af-
hankelijk van de aanwezige natuurwaarden) een jaarlijks maaibe-
heer in de onderhoudsplanning op te nemen. Een duurzame moni-
toring op de effecten blijft daarbij gewenst. Het is niet duidelijk of 
een soortgelijk beheer met hetzelfde resultaat ook mogelijk is voor 
bossen. Dat zal aanvullend praktijkonderzoek moeten uitwijzen.  

Combinatie van beheervormen
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat che-
mische bestrijding zorgt voor de snelste 
reductie van het varenareaal. Het gebruik 
van Asulam stuit echter op grote milieube-
zwaren. De stof heeft geen specifieke wer-
king en blijft nog geruime tijd in de bodem 
aanwezig. Tevens zijn negatieve effecten 
aangetoond bij de hervestiging van diverse 
heideplanten (Måren et al., 2008).
Ondanks de aangetoonde effectiviteit is 
het herstel van de heidevegetatie, na het 
toedienen van herbiciden, een moeizaam 
proces (paKeMan et al., 1997; 2000; 2002). 

len bij de vergelijking van de resultaten. Een referentiekwadrant 
was met zekerheid nog nooit gemaaid.
De adelaarsvarenvegetatie onder de eik was drie jaar gemaaid 
(2012 t/m 2014). Van de 13 meetpunten in het open veld zijn er vier 
twee jaar gemaaid (2013 en 2014), vijf drie jaar gemaaid (2012 t/m 
2014) en vier vier jaar gemaaid (2011 t/m 2014).

Resultaten
Bij de tellingen springt direct de dichtheid van het aantal blad-
spruiten van Adelaarsvaren onder de eik in het oog [tabel 1]. Deze is 
veel lager dan in het open veld. Het effect van het beheer is op deze 
plek na twee jaar maaien het laagste (ongeveer 25%).
Het verschil in varendichtheid in de niet-gemaaide stukken bij de 
overige proefvlakten berust op toeval. Waarschijnlijk spelen hier-
bij lokale omstandigheden, zoals bodemstructuur en beschikbare 
voedingsstoffen een rol.
Wat betreft het effect van het maaibeheer in het open terrein is 
het evident dat naarmate de maaifrequentie toeneemt, het resul-
taat beter wordt [figuur 6 en 7].
Omdat niet het effect van het maaibeheer na één jaar is gemeten 
(waarschijnlijk ligt dit tussen 10 en 20%) en ook nog niet de resul-
taten bekend zijn van vijf jaar (of meer) maaien, kan op grond van 
de gegevens het grafiekverloop niet eenduidig worden vastge-
steld. Ook zonder die ontbrekende data lijkt een lineair verband 
echter voor de hand liggend. Interessant is het om te weten na 
hoeveel jaar het maaibeheer nagenoeg 100% effectiviteit bereikt 
heeft. In figuur 7 wordt een simulatie gepresenteerd. Deze model-
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FIGUUR 7
Extrapolatie van de resultaten naar de toekomst. 
Uitgezet is de effectiviteit van het maaibeheer tegen het 
aantal maai-jaren.

FIGUUR 8
Herstellende heide na een periode van vier jaar 
eenmaal per jaar maaien (foto: Ton Lenders).
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Samenvattend kan worden gesteld dat bij de bestrijding van Ade-
laarsvaren op de Meinweg de sterke voorkeur uitgaat naar maai-
beheer. Zelfs bij één maaibeurt per jaar is het effect evident. Meer-
dere maaibeurten per jaar kunnen bovendien leiden tot egalisatie 
van het terrein, een ontwikkeling die in het kader van reptielen- en 
insectenbeheer ten sterkste afgeraden moet worden. Een aanvul-
lend beheer met een periodieke begrazing door schapen (of run-
deren) zou het herstel van de heide positief kunnen bevorderen 
(le duc et al., 2007; Måren et al., 2008) en tevens bij kunnen dragen 
aan de verhoging van de variatie in de structuur van de planten-
groei. Deze aanvullende beheervorm is echter zeker niet in alle ter-
reinen nodig. 
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De afgestorven varenbladeren vormen een dikke moeilijk verteer-
bare strooisellaag die verhindert dat er heide kan ontkiemen. Bij 
een lage graasdruk met schapen (weinig vertrapping) was het 
noodzakelijk de strooisellaag kunstmatig te verstoren en daar-
na heidezaad op te brengen om plaatselijk de eerste regenera-
tie van Struikhei tot stand te brengen. Daarentegen zorgt een te 
grote graasdruk voor de ontwikkeling van een vegetatie met een 
dominantie van Schapenzuring (Rumex acetosella). Om op plek-
ken heideregeneratie tot stand te brengen, moest de begrazings-
dichtheid worden verminderd en aanvullend alsnog heidemaaisel 
worden opgebracht. Bij een te lage begrazingsdruk sluit het va-
rendek zich na een aantal jaren weer en is de chemische bestrij-
ding voor niets geweest. Het komt derhalve zeer nauw om de juis-
te veedichtheid vast te stellen, waardoor enerzijds voldoende va-
renstrooisel wordt vertrapt en anderzijds overbegrazing wordt 
voorkomen.
Op lange termijn is maaibeheer bij de bestrijding van Adelaars-
varen zeker zo effectief. Algemeen wordt aangenomen dat twee 
maaibeurten per jaar een beter resultaat geven dan één maai-
beurt (paterson et al., 1997; le duc et al., 2007). Bij het onderzoek van 
le duc et al. (2007) kon worden aangetoond dat na vijf jaar maai-
beheer (1993-1998) de varenbedekking was geslonken van vrijwel 
100% tot 10%. Aanvullend aan het maaibeheer werd bij deze proef 
heidemaaisel opgebracht, wat een positief effect had op het her-
stel van de vegetatie. Vergeleken met deze laatste proef kan het 
resultaat van de pilot in het Gagelveld niet anders dan als zeer po-
sitief bestempeld worden. Na viermaal maaien met een frequen-
tie van eenmaal per jaar, zijn de bestanden met bijna 70% afgeno-
men. Volgens de extrapolatie zou na zes jaar maaien de Adelaars-
varen geheel zijn verdwenen.
Met maaibeheer wordt tevens het beste resultaat bereikt bij de 
rekolonisatie door verdwenen (heide)soorten (le duc et al., 2007). 
Ook op het Gagelveld is de plantendiversiteit op sommige ge-
maaide stukken weer toegenomen [figuur 8]. Het is evenwel be-
langrijk dat het beheer wordt gecontinueerd om te voorkomen 
dat de varens zich opnieuw uitbreiden.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Deze activiteit maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Onderzoek van het 
Nationaal Park De Meinweg en is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Summary

CONTROL	OF	BRACKEN	AT	DE	MEINWEG	
NATIONAL	PARK

Encroachment of Bracken (Pteridium aqui-
linum) is an important factor in the loss of 
biodiversity in moorland habitats. As proved 
in the United Kingdom, cutting twice a year 
and applying herbicide are most effective in 
stopping Bracken expansion. In 2011 the De 
Meinweg National park (NL) and the Dutch 
forestry service Staatsbosbeheer started 
a control programme based on removing 
the Bracken once a year (in mid-August) in 
Bracken-dominated heather vegetation. 
We determined the effect of this low-cost 

management by counting leaf stalks after 
two, three and four years. After four years, 
the density of Bracken had been reduced by 
almost 70%. Simple extrapolation of these 
findings to the future shows 100% effec-
tiveness after six years. However, it was also 
suggested that the results strongly depend 
on local soil conditions.
Combining this control regime with low-
density grazing, additional to cutting, will 
probably give faster results in terms of 
restoring the original moorland vegeta-
tion. The merits of the described balanced 
approach to Bracken control include pro-
tecting and creating the ideal vegetation 
structure for reptiles and insects.
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is op te halen vanaf de internet-
pagina van de Vogelwerkgroep 
Nederweert: www.vogelwerkgroep-
nederweert.nl, onder het tabblad 
projecten.
Tussen 1994 en 2014 is door de Vogel-
werkgroep Nederweert onderzoek 
gedaan naar zeldzame en schaarse 
broedvogels en in kolonie levende 
vogels in Nederweert. In deze periode 
is in de gemeente jaarlijks meer dan 
9.000 ha vlakdekkend onderzocht. 
De resultaten zijn samengevat in dit 

rapport. Per soort wordt ingegaan op 
de biotoop, verspreiding en aantals-
ontwikkeling van  1994 tot 2013 en de 
situatie in 2014. De tellingen werden 
in 21 telgebieden uitgevoerd volgens 
de gestandaardiseerde methode 
van SOVON. In 2014 namen 29 erva-

R e c e n t  V e r s c h e n e n
ren vogelwaarnemers deel aan het 
onderzoek. Er zijn meer dan 100 
vogelsoorten onderzocht. Daarbij 
werd de Groote Peel buiten beschou-
wing gelaten. De uitgave geeft een 
actueel overzicht hoe het met de 
zeldzame en schaarse soorten in 
Nederweert gesteld is. De soorttek-
sten worden ondersteund door gra-
fieken, tabellen en foto’s en omvat-
ten het overgrote deel van het rap-
port. De soortbesprekingen worden 
voorafgegaan door enkele algemene 
hoofdstukken, waarin onder meer de 
methodiek en de weersomstandig-
heden en landschappelijk ontwikke-
lingen in 2014 wordt besproken.

Wie zijn rapport, boek, etc. opgeno-
men wil zien in deze rubriek, kan een 
literatuurverwijzing met een korte 
inhoudsbeschrijving en bestelwijze 
opsturen naar de redactie o.v.v. ‘recent 
verschenen’. De publicaties moeten 
betrekking hebben op voor Limburg 
relevante onderwerpen. 
De meeste in deze rubriek besproken 
rapporten kunnen worden ingezien 
bij het bureau van het Natuurhisto-
risch Genootschap in Limburg. Graag 
even van te voren bellen of iemand 
aanwezig is (tel. 0475 -386470).

Guido Verschoor


