
Natuurtuin 'De Heebrig' 
stelt zich veer 
Luc Stroman 

Ligging 
In het uiterste zuidoosten van Ne
derland Iigt op een hoogte van on
geveer 165 meter boven N.A.P . 
een natuurtuin van 1,3 ha groot. 
Door deze uitzonderlijke Iigging , 
zou je 'De Heebrig' de meest conti
nentale onder de heem- en natuur
tuinen van de lage landen kunnen 
noemen. Ook de situering aan de 
rand van een plateau boven het dal 
van de Mechelse beek is nogal on
Nederlands. Deze beek stroomt 
hier op 140 meter , het laagste punt 
van 'De Heebrig' bevindt zich op 
155 meter en het hoogste op 170 
meter boven NAP. De expositie is 
pal op het zuiden. 

Geschiedenis . 
Doordat de Maas zo'n 2 miljoen 
jaar geleden naar het oosten 
stroomde en (vanuit de Ardennen) 
zeer veeI zand en grind vervoerde, 
kwam o.a. op de plaats waar nu 
'De Heebrig' ligt een wei tien meter 
dik pakket van dit materiaal terecht. 
De naam Heebrig, Heeberrigof 
Heiberg wijst op een met hei (en 
brem) begroeide helling. Delen van 
dit oude schraalland zijn vlak naast 
de natuurtuin nog wei terug te vin
den. Vanaf begin vorige eeuw werd 
hier echter zand en grind afgegra
ven en verkocht . Dit duurde tot 
1958, daarna werd de grindgroeve 

Stroomrichting van de Oost-Maas door 
Zuid-Limburg. 
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met afval volgestort. Reeds in 1970 
ontstond het plan, van de afge
dankte stortplaats een natuurreser
vaat te maken. Volgens een krante
bericht van 3 februari 1971 ging het 
initiatief uit van het IVN Vijlen-Vaals 
onder de toenmalige voorzitter de 
heer D. H. van de Werf. Toch duur
de het nog tot 1974, voordat de 
eerste IVN-ers echt aan het werk 
konden. Oat werk bestond toen uit 
puinruimen. 

Natuurtuin 
In grote lijnen is 'De Heebrig' lnder
daad dat geworden , wat men er 
zich in 1970 van voorstelde , maar 
de concrete inrichting is pas in de 
loop der jaren ontwikkeld . Het eer
ste plan van 1975 ziet er heel an
ders uit dan de plattegrond van 
1986. Een voordeel van deze gelei
delijke groei is, lijkt mij, dat de tuin 
zo een aan de omstandigheden 
aangepast , natuurlijk karakter 
heeft . Ook blijkt er het pionieren 
van die eerste jaren uit. Men had er 
aanvankelijk moeite mee 'De Hee
brig' te omschrijven. Een geegali
seerde afvalstort kun je geen na
tuurreservaat noemen, zelfs niet 'in 
wording'. Een echte heemtuin zou 

'De Heebrig' ook wei nooit worden. 
Een tijdlang sprak men van natuur
object of wildbouw. Tenslotte bleek 
het door Ger Londo gedefinieerde 
begrip 'natuurtuin' nog het best te 
passen. 

De onderdelen 
Voor het in 1992 opgestelde be
heersplan werd een inventarisatie 
van de sub-eenheden of biotopen 
gemaakt. Dit bleken er 22 te zijn , 
van vogelpoeltje tot periferie. 
Ais eerste aktie werd in 1975 rend
om 'De Heebrig' de periferie aange
plant. In 1984 werden een aantal , 
toen flink uitgegroeide bomen voor 
een deel doorgezaagd en omge
knakt , teneinde een ondoordringba
re houtwal te creeren. De periferie is 
zo'n 10 meter breed en ongeveer 
500 meter lang en dus verreweg het 
grootste biotoop . Botanisch niet zo 
interessant, maar tech onmisbaar 
als zicht- en windbeschutting en als 
leefgebied voor vogels . Verder is 
hetde plaats , waar maaisel en 
snoeisel wordt gedeponeerd om te 
vercomposteren. 
In 1991 werden op en rond 'De Hee
brig' 59 vogelsoorten geconstateerd. 
Vaak zijn 'Groene specht, Sperwer 

Cl~tB~ 1993 - 3 2 



of Bosuil aanwezig. In hetvoorjaar 
is het concert van kleine zangers , 
vooral Tuinfluiter en Zwartkop een 
belevenis. Sinds 1992 bezit de 
Heebrig dan oak de status van er
kend vogelreservaat. 

Ais tweede werd, eveneens in 
1975, het zinkbiotoop aangelegd. 
Een ongeveer 300 rn' qrcot gedeel
te werd met een laag zink- en lood
houdende sintels van de loodmijn 
bij Plornbieres (of Bleiberg), net 
over de grens in Belgie, bedekt. 
Achteraf gezien kan men zich at
vragen of het zinvol is, een stuk 
grand opzettelijk met zware meta
len te vergift igen, am een bepaalde 
flora te verkrijgen . Feit is wei, dat 
men reeds in 1979 kon schrijven : 
het zinkbiotoop staat er prachtig bij. 
En dat geldt nag steeds: vrijwel de 
complete zinkflora groeit en bloeit 
er, zander enig onderhoud , jaar in 
jaar uit. 
Aansluitend ligt het ongeveer even 
grate ka lkbiotoop, dat in 1978 
m.b.v. 70 m' mergel is ontstaan. Er 
is een extra hellingeffect inge 
bouwd , waardoor er een gradient 
loopt van haag, schraal en droog 
naar lager, vochtiger en voedselrij
ker. Van een gaaf kalkgrasland 
kunnen we nag niet spreken , blijk
baar is een peri ode van 15 jaar 
hiervoor te kart . Wei verschijnen er 
steeds weer interessante planten , 
zoals Bergdravik, Kuifhyacint, Aard
kastanje en vorig jaar Hondskruid . 
Zander twijfel is dit het soortenrijk
ste biotoop. Het zomeraspect lijkt te 

De nieuwe, door de brandweer gevulde poel 

Volop Zinkviooltjes in bloei 

veranderen van witte en gele bloe
men (Bereklauw, Wilde peen, Ja
cobskruiskruid en Gele honingkla
ver) naar meer rose en paarse 
bloemen (Wilde marjolein , Knoop
kruid , Knautia en Muskuskaasjes
kruid). 
Verwant met het kalkbiotoop is de 
droge heuvel. 40 rn' puin van een 
in Lemiers gesloopte school vor
men de kern van dit bijzonder soor
tenrijke element. Eind 1987 werd de 
ordeloze hoop puin omgevormd tot 
een ellipsvormige heuvel , ca. 8 m 
lang en 4 m breed, de top ongeveer 
2 m haag. Random is een losgesta
peld muurtje gemaakt van bakste
nen en mergelblokken, 1 - 1,5 m 
haag. Een tijd lang heeft er een 
Hermeliijn in qewoond.Verder leven 
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er Levendbarende hagedissen, Ha
zelwormen en Alpenwatersalaman
ders. Door de meer dan uitbundige 
groei van Wede , Veldsalie, Wilde 
marjole in, Borstelkrans etc., is het 
de grootste trekpleister voor vlin
ders , bijen en hommels. Overigens 
zijn er tot nu toe 19 soorten dag
vlinders op 'De Heebrig' vastge
steld, waarbij algemene soorten als 
Hooibeestje en dikkopjes nag ont
breken . Naar het getjirp te coree
len, moet het aantal sprinkhanen 
enorm zijn, de spectaculaire grate 
Groene sabelsprinkhaan is elk jaar 
aanwezig. 

Het onmisbare water 
Het realiseren van natte biotopen 
leek aanvankelijk niet moeilijk . In 
1983 werd de weidepoel gegraven 
- 6 m in doorsnee, 1 m diep - en 
waterdicht gemaakt met aange
starnpte klei. Een jaar later kwam 
de veenpoel gereed , zo'n 15 m in 
doorsnee. Hier bleef het water van
zelf in staan, waardoor, nadat er 50 
rn' turf in was aangebracht, een 
prachtige poel ontstond met een 
flink wateroppervlak. Beide poelen 
voided en een aantal jaren heel 
goed , maar de laatste paar jaar 
standen ze de hele zomer droog. 
Na overleg met de Stichting In
standhouding Kleine Landschapse
lementen (IKL) werd besloten, een 
nieuwe poel te graven, en deze wa
terdicht te maken met Bentofix, 
een mat van tussen twee stoflagen 
samengeperst bentonit. De jeugdtoto: Luc Stroman 
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groep van de vrijwillige brandweer 
van Vaats was bereid in een avond
vullende aktie de nieuwe en de ou
de poelen vanuit de. Mechelder 
Beek te vullen. Het water moest 
zo'n 20 m vertikaal en 500 m horl
zontaal gepompt worden. Het was 
een prachtig gezicht aile poelen vol 
te zien. Helaas bleken de oude 
poelen inderdaad lek te zijn, ze 
droogden in enkele weken weer 
volledig uit, terwijl de nieuwe poel 
nag steeds f1ink water bevat. 
Het plan is nu de oude weidepoel 
met plastictoue (Bentofix is erg 
duur) waterdicht te maken , de 
veenpoel is hiervoor eenvoudig te 
groot. Het zat wei altijd een 
probleem blijven, natte elementen 
op een droge zuidhelling te realise
ren, maar wij vinden ze belangrijk 
genoeg om het te blijven proberen. 

Natuurpad 
Aile biotopen hier te beschrijven 
zou te ver voeren. Een aspect mag 
echter niet onvermeld blijven en 
we! het educatieve. Door het IVN 
Vijlen-Vaals was al eens eerder 
een natuurpad beschreven en zo 
lag net voor de hand, dit ook voor 
'De Heebrig' te doen. In 1983 wer
den ongeveer 50 planten beschre
yen in een klein gidsje. Langs het 
natuurpad kwamen genummerde 

paaltjes te staan bij planten, die 
correspondeerden met de num
mers in het gidsje . Later werden 
ook een aantal biotopen beschre
yen. Er zit een zeker spelelement 
in, de paaltjes te zoeken en dan via 
de nummers de naam van de plan
ten te vinden. Veel bezoekers lezen 
elkaar hardop de tekst uit het gidsje 
voor. Dat gidsje is al diverse malen 
herzien en herschreven, maar het 
princlpe blijft gehandhaatd. Ook het 
aantal beschreven planten wordt 
niet uitgebreid, het natuurpad is er 
immers voor mensen, die weinig 
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planten kennen, voor hen zijn 50 
soorten al veel. De echte kenners 
zien de niet-beschreven planten 
tech wei staan. Helaas is het jaar
lijks aantal bezoekers nogal gering, 
toch zijn de meesten vaak erg en
thousiast. Misschien ligt 'De Hee
brig' te zeer in een uithoek ot zijn 
we te weinig open. De openinqsti]
den zijn in juni, juli en augustus 
op zondagmiddag van 14.00 
17.00 uur en op donderdagavond 
van 19.00 • 21.00 uur. Eerste at
slag links op de weg van Vijlen naar 
Mechelen. 

De flora 
Tot slot nog lets over de botanische 
rijkdorn van 'De Heebrig'. Omdat het 
nooit de bedoeling was, een ktas
sieke heemtuin te maken, maar de 
natuur veeleer zelf haar gang te la
ten gaan, zijn er betrekkelijk weinig 
planten aktief gezaaid en aange
plant. Tot 1987 was niet bij benade
ring bekend, hoeveel plantesoorten 
'De Heebrig' rijk was. In 1988 werd 
de eerste algemene inventarisatie 
gemaakt. Bij ieder bezoek noteerde 
ik welke planten in bloei gekomen 
waren. Aan het einde van het jaar 
werden de ruet-bloeiers geregis
treerd. Tot mijn verrassing werd zo 
het toch wei respectabele aantal 
van 340 soorten bereikt. Sindsdien 
is deze manier van inventariseren 
leder jaar herhaald. Meer dan de 
helft van het aantal soorten is met 
slechts een of enkele individuen 

fn 1992 de eerste vestiging van een or chideeensoort: het Hondskruid, Anacamptis 
pyramidalis, tussen de ratelaars . toto: LUG Stroman 

vertegenwoordigd . Ruim 40% van 
de soorten komt in redelijk grote 
aantaHen voor, de rest in zeer grote 
aantallen. Van de zeldzame soor
ten verdwijnen er ieder jaar een 
aantal, zodat er in 1992 nog maar 
280 soorten gevonden werden, die 
er in 1988 ook at waren. Dankzij 
een aktiever aanplantbeleid en 
spontane vestiging bedroeg net 
aantal soorten in 1992 desondanks 
360. Bij een verlies van 60 soorten 
dus toch nag een nettowinst van 20 
soorten ten opzichte van 1988. 

Epiloog 
'De Heebrig', een klein stukje grond 
in Zuid-Limburg. Soms Iijkt het een 
klein paradijsje, soms een trooste
loze bende. Er zijn vriendschappen 
op stuk gelopen en vele genoege
lijke uren samen in doorgebracht. 
Heel wat zweet en spierpijn (vooral 
in de rug) heeft ze ons gekost. 
Het is spannend te zien wat er met 
planten gebeurt die je ergens tus
sen het groen poot en of er van het 
zaad iets terecht kornt. De verras
sing is groot ats er ineens een or
chidee voor je staat, of een specht 
opvliegt. Je krijgt het gevoel dat je 
er nooit raakt uitgekeken en uitge
werkt . Ondanks teleurstellingen 
blijft de toekomst vol levende ver
rassingen. 
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