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Boekpresentatie

Orchideeën van de Sint-Pietersberg
Een historisch en actueel overzicht
Op vrijdag 15 december 2017 verschijnt bij de Stichting Natuurpublicaties Limburg een nieuw boek over de orchideeën van de Sint-Pietersberg. Dit boek wordt ten doop gehouden op vrijdagavond 15 december in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht, de Bosquetplein 6 te Maastricht.
De Sint-Pietersberg is een kamvormig kalkmassief van ongeveer 15 kilometer lengte aan weerszijden van de Nederlands-Belgische grens
ten zuiden van Maastricht, ontstaan door erosie van de Maas (Meuse) en de Jeker (Geer). De oudste publicaties over de regionale flora,
uit de eerste helft van de 19e eeuw, laten zien dat de Sint-Pietersberg
toen met een buitengewoon rijke flora was bedeeld, met veel zuidelijke planten aan de noordgrens
van hun areaal en meer dan dertig
orchideeënsoorten. Meer gedetailleerde beschrijvingen van het begin van de 20e eeuw wijzen erop
dat deze bijzondere rijkdom toen
al op zijn retour was, met als hoofdoorzaak het uitgraven van planten
door ‘recreatieve botanisten’ en
bloemenverkopers. In het midden
van de vorige eeuw was de ooit zo
beroemde orchideeënflora van de
Sint-Pietersberg nog verder achteruitgegaan, nu vooral als gevolg
van het toenemende gebruik van
kunstmest en de steeds intensievere mergelwinning ten behoeve
van de cementindustrie.
In dit boek wordt een uitvoerig overzicht gegeven van de vroegere en
actuele orchideeënflora van de Sint-Pietersberg. Het is inmiddels enkele decennia geleden dat een dergelijk overzicht is gegeven.
Momenteel zijn er twee terreinen met een buitengewoon rijke orchideeënflora. Ze liggen beide aan de Belgische kant van de grens.
Eén van deze terreinen is een beschermd natuurreservaat en wordt
op passende wijze beheerd, de andere niet. Er wordt gepleit om hierin
zo spoedig mogelijk verandering te brengen.
Na een korte omschrijving van de wijze waarop de diverse terreinen
thans worden beheerd, wordt het toekomstige beheer van de mergelgroeve aan de Nederlandse kant van de grens
besproken. De kalksteenwinning nadert hier zijn
einde en de verantwoordelijkheid voor deze grote
groeve wordt binnenkort
aan een natuurbeschermingsorganisatie overgedragen. Er worden aanbevelingen gedaan over de wijze
waarop het terrein omgevormd zou kunnen worden,
teneinde minstens een deel

van de soorten die hier in vroegere tijden groeiden een nieuwe kans
te bieden.
Programma:
19.00 uur Ontvangst met koffie en vlaai
20.00 uur Aanvang programma
Welkomstwoord door Ton Lenders, voorzitter van
Stichting Natuurpublicaties Limburg
Lezing “Ook aan de overzijde van de Maas…” door
Nigel Harle
Uitreiking van het eerste exemplaar
21.00 uur Gezellig samenzijn tot 22.00 uur.
In verband met de organisatie en de catering verzoeken we u om
zich aan te melden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen
naar kantoor@nhgl.nl of tel. 0475-386470.
Specificaties van het boek
Orchideeën van de Sint-Pietersberg. Een historisch en actueel overzicht. Auteurs : C.A.J. Kreutz, N. Harle & M. Lejeune. Formaat: 165x240
cm, 400 pagina’s, ruim 400 afbeeldingen. ISBN 978-90-815715-0-0.

Verkoop-informatie
Het boek is vanaf 15 december verkrijgbaar en kost € 19,00 voor leden van het Natuurhistorisch Genootschap, niet-leden betalen
€ 24,00. Het boek kan worden afgehaald in het Natuurhistorisch
Museum, de Bosquetplein 6 te Maastricht of op het kantoor van
het Natuurhistorisch Genootschap, Godsweerderstraat 2, 6041 GH
Roermond, tel. 0475-386470/ publicaties@nhgl.nl. Het boek kan
ook worden toegezonden; dan betaalt u € 7,50 verzendkosten. Als
toezending gewenst is kunt u de kosten van het boek plus de verzendkosten overmaken op NL31INGB0000429851, t.n.v. Publicatiebureau Natuurhistorisch Genootschap onder vermelding van uw
naam en adres en ‘Orchideeën Sint-Pietersberg’.
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