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VOORWOORD 
 
Een nieuw jaar dient zich aan, tijd om even achterom te kijken wat het voorbije jaar heeft 
geboden. 
 
We hebben zeker niet stilgezeten. Door de constante uitbreiding van onze natuurreservaten 
komt er altijd maar meer werk bij. Onze vaste beheerploeg moet alle zeilen bijzetten om de 
hooilanden op tijd gemaaid te krijgen. Zij en de vrijwilligers verdienen dan ook een grote 
pluim, want zonder hun inzet zou het onmogelijk zijn om onze natuurgebieden te beheren. 
Door recente aankopen in het gebied tussen de baan Bree-Peer en de dorpskern van 
Reppel is het mogelijk om bijna jaarrond schapenbeheer te organiseren. De schaapskudde 
verhoogt ook de aantrekkelijkheid van het landschap voor de wandelaars, die dit gebied zeer 
waarderen.  
In de Dommelvallei wordt ook goed werk geleverd. In het gebied tegenover de Kringwinkel  
Esmeralda werken we samen met een privéeigenaar om de natuur daar te versterken. Dat 
heeft het ook voordeel dat ons reservaat beter gebufferd wordt tegen nadelige invloeden. Er 
zullen 2 poelen worden aangelegd om de knoflookpad, die in de omgeving voorkomt, een 
uitbreiding van haar leefgebied aan te bieden. De werken in dit gebied, aan de poort van 
Peer en Bosland zijn ook van start gegaan.  
 
Het biodiversiteitsproject Kolis werd afgerond. Dit wildebijenproject steunde op een 
samenwerking tussen de gemeente Meeuwen-Gruitrode en onze Natuurpuntafdeling en 
werd financieel ondersteund door de provincie Limburg. Bij het openingsmoment werd door 
de school van Plockroy bijentotems geplaatst. 
 
In het kader van het provinciaal project Jong redt Oud en in samenwerking met de vzw 
Mooss, de stad Peer, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland, het Agnetencollege en onze Natuurpuntafdeling werd een 
archeologisch wandeling uitgewerkt. Dit om de Keltisch-Romeinse archeologische site in de 
Abeekvallei in Grote-Brogel in de kijker te zetten.  
In kader van hetzelfde project werkt de lagere school van Ellikom aan de opwaardering van 
de plek waar ooit de olieslagmolen van Ellikom stond. 
 
Verder werd er veel geïnventariseerd. Velen doorkruisen regelmatig ons werkingsgebied om 
te noteren wat er leeft en in te geven op waarnemingen.be. 
De Slobkousjes noteerden de planten van enkele van onze percelen. 
De Vlaamse Vereniging voor Entomologie bracht tal van ons onbekende micro- en 
nachtvlinders aan het licht. 
Vissenwerkgroep van Likona heeft de Abeek en zijbeken stroomopwaarts de Dorpermolen 
bemonsterd. Wegens de droogte van de zomer en het late tijdstip van afvissing zijn de 
resultaten niet helemaal vergelijkbaar met eerdere afvissingen, maar de afname van de 
Beekprik in de Abeek zullen we in het oog houden.  
De klimaatverandering heeft een grote impact op de biodiversiteit. De uitzonderlijke droge 
zomer van 2018 is er een voorteken van. We volgen de ook veranderende biodiversiteit zo 
goed mogelijk op. 
 
Dit alles komt in dit jaarboek ruimschoots aan bod. 
Ten slotte wensen we u en uw geliefden een warm en vreugdevol 2019 toe. 

 
Paul Capals, voorzitter 
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MEDEWERKERS 
 
 
Bestuursleden 
 
Voorzitter 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote-Brogel Tel.: 011 63 12 89 
 GSM: 0486 22 48 17  e-mail: paul.capals@telenet.be 
 
Secretaris& Penningmeester 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote-Brogel Tel.: 011 63 38 54 
 GSM: 0474 40 79 28 e-mail: jm.hendrikx@skynet.be 
 
Verantwoordelijken 
- natuurgebied Vallei van de Abeek 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote-Brogel Tel.: 011 63 37 27 
 GSM 0476 30 67 64             e-mail: freddy.janssens55@gmail.com 
Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen 
 GSM 0474 24 30 49                     e-mail: eugene.vanoosterhout@telenet.be 
 
- natuurgebied Dommelvallei (Boomen en Boomerheide) 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer Tel.: 011 63 55 94 
 GSM: 0496 84 85 38  e-mail: robertvandingenen@telenet.be 
 
Webmaster 
Virginie Van Baelen, Nijsenhof 3, 3990 Grote-Brogel Tel.: 011 39 23 94 

GSM: 0479 81 63 82   e-mail: virginievanbaelen@gmail.com 
 

 
Andere bestuursleden 
 
Martin Berben, Gestelstraat 34, 3670 Meeuwen 
 GSM 0475 28 85 65 e-mail: martinberben@hotmail.com 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen Tel.: 011 79 39 64 
 GSM: 0499 59 33 01                  e-mail: michel.broeckmans@vlaanderen.be 
Jaak Leen, Zandstraat 16, 3990 Kleine-Brogel Tel.: 011 61 24 74 
 GSM: 0479 94 77 13 e-mail: leen.maes@hotmail.com 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek Tel.: 089 85 54 94 
   e-mail: wielvandezavel@hotmail.com 
Jan Mackowiak, Begoniastraat 10, 3660 Opglabbeek Tel.: 089 85 47 27 
   e-mail: jan.mackowiak@telenet.be 
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen 

GSM: 0476 35 19 38  e-mail: jan.paesen15@gmail.com 
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2. Afgevaardigden regionale werking en 
algemene vergaderingen van de deelverenigingen van Natuurpunt 
 
Algemene Vereniging Natuurpunt en Beleidswerking 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote-Brogel 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote-Brogel 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Vereniging Natuurpunt Beheer vzw 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote-Brogel 
 
Vereniging Natuurpunt Studie vzw 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Instelling Natuurpunt Educatie vzw 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote-Brogel 
 
Natuurpunt Limburg vzw 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote-Brogel 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote-Brogel 
 
 
3. Cel verwerving 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote-Brogel 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote-Brogel 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
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4. Cel natuureducatie 
 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote-Brogel 
Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote-Brogel 
 
5. Afgevaardigden diverse adviesraden, verenigingen en werkgroepen 
 
Cultuurraad Peer 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Cultuurraad Oudsbergen 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
 
Adviesraad Leefmilieu Oudsbergen 
--- 
 
Adviesraad Milieu en Natuur van Peer 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote-Brogel 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
Kristine Zels, Apotheker Hendrixstraat 11, 3990 Peer 
 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Oudsbergen 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Peer 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote-Brogel 
 
Regio-overleg beheerteams Noord-Limburg 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote-Brogel 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen 
 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote-Brogel 
 
Platform Fauna en Flora van Bosland 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Limburgse Koepel Voor Natuurstudie (LIKONA) 
Limburgs Natuur- en Milieueducatie Netwerk (LIMNET) 
Meerdere bestuursleden 
 
Watering "De Vreenebeek" 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote-Brogel 
Watering "De Dommelvallei" 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Wildbeheereenheid De Korhaan Peer 
Wildbeheereenheid De Hei Meeuwen-Gruitrode 
Jachtgroep Reppel 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote-Brogel 
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LEDEN 
 
 
 
 

 
Jaar 

Meeuwen-
Gruitrode 

Peer Totaal* 

A
an

ta
l 

G
e

zi
n

n
en

 

1994 28 36 64 

… … … … 

2001 79 120 199 

… … … … 

2008 98 125 225 

2009 87 120 208 

2010 83 123 208 

2011 88 128 219 

2012 92 122 217 

2013 98 121 223 

2014 103 124 232 

2015 98 132 237 

 2016 115 138 258 

 2017 112 154 271 

 2018 108 161 273 
 

* met inbegrip van leden van buiten Meeuwen-Gruitrode en Peer, die zich aangesloten hebben bij onze afdeling 
 

Ingeschreven op Nieuwsbrief Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer: 337 personen 



                                                                              AFDELINGSWERKING 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2018 NATUURPUNT  6 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

 
  
 
 
 

    
 
 

KOM UIT JE SCHELP 
DE NATUUR HEEFT JE NODIG 

 EN VICE VERSA 
 
 
 
 
 
 
De lezer die nog geen lid is kan dit worden samen met zijn gezin door 27 euro te storten op 
rekening 230-0044233-21 van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen  
(IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC: GEBABEBB). 
 
Als lid van Natuurpunt, ontvang je het ledenmagazine Natuur.blad, het tijdschrift 
Natuur.Limburg en een welkomstpakket met gids over wandel- en fietstochten in de mooiste 
natuurgebieden van België. 
De leden van de Natuurpunt-afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer ontvangen ons Jaarboek 
Abeek en Dommel. 
Op de website www.natuurpunt.be kan je als lid meer dan 80 wandel- en fietskaarten 
downloaden, stuk voor stuk suggesties voor een onvergetelijke daguitstap in onze Vlaamse 
natuurgebieden. 
 
Je krijgt korting bij de Natuurpunt Winkel en bij vele van onze partners, zoals A.S. Adventure, 
Schoenen Torfs, Zoo Antwerpen en Planckendael, Blotevoetenpad Lieteberg, … 
 
De digitale tweemaandelijkse nieuwsbrief van de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer 
ontvang je indien je je hierop inschrijft via www.abeek.be. 

 
Door een gift te storten op rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt.Beheer vzw 
met vermelding projectnummer 8830 Abeek, draag je rechtstreeks bij tot het verwerven van 
natuurgebieden in de Abeekvallei. Vanaf 40 euro krijg je een attest voor je belastings-
aangifte. 



                                                                              AFDELINGSWERKING 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2018 NATUURPUNT  7 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

WERKING KERN DOMMELVALLEI PEER 2018 
 
Ons reservaat, de Dommelvallei in Peer, is misschien niet zo groot, maar toch slagen we erin 
om regelmatig een groepje enthousiaste natuurliefhebbers samen te brengen om zich in te 
zetten voor ons gebied. Afhankelijk van het seizoen en 
welke werken er moeten gedaan worden op het terrein, 
proberen we gevarieerde activiteiten te organiseren. Dit 
gebeurt maandelijks, afwisselend op een zaterdag of 
zondag. 
We begonnen het jaar met het onderhoud van de 
houtkanten rond onze weide aan de Bollisserbeek. 
Verder hebben we in januari de amfibietunnels onder de 
N73 Noordweg in orde gebracht voor de paddentrek. 
Traditioneel werden in februari de paddenschermen aan 
de Esmeralda, Noordweg en Steenweg Wijchmaal, 
opgesteld. In maart werd de oude prikkeldraadomheining 
in de Biezenbampd opgeruimd en de overhangende 
takken van de omringende houtkant werden verwijderd. 
Dit jaar zijn we gestart met het afwandelen van de loop 
van de Dommel. Op 8 april werd de eerste etappe, vanaf 
de bron, afgelegd. Verder hebben we in april ook nog 
deelgenomen aan de zwerfvuilopruimactie ‘Peer Proper’. 
Begin mei hebben we het tweede deel van de loop van 
de Dommel gewandeld. Tijdens het grasseizoen in juni 
werd er vooral gemaaid. Op 3 juni werd het pad aan de 
Wasput vrijgemaakt en op 8 juni werden de distels in de Biezenbampd gemaaid. Verder was 
er in juni de jaarlijkse controle van de nestkasten aan het ‘Huis in ’t veld’. Een jaarlijks 
terugkerende activiteit is het ringen en uittrekken van Amerikaanse vogelkers, in juli 
gebeurde dit aan de Wasput. In augustus was het vervolg aan het uittrekken van de 
vogelkers. Ook de reuzenbalsemien werd onder handen genomen in de Wasputterbemden. 
Enkele open plekken aan 
de Wasput werden in 
september gemaaid. 
Oktober was een drukkere 
maand. In het begin van 
de maand werden de 
netels gemaaid op het 
perceel Grobben. Op 20 
oktober kwam het Platform 
Fauna en Flora van 
Bosland op bezoek, om 
kennis te maken met onze 
afdeling en ons 
werkingsgebied. ’s 
Anderendaags, op 21 
oktober, was er de geleide 
Dommelwandeling in ons 
reservaat. In november 
werd aan het ‘Huis in ’t veld’ de omheining verplaatst om een poel te kunnen aanleggen voor 
de Knoflookpad. Via een Life-project wordt hier een leefgebied voor deze pad ingericht. 
Begin december hebben enkele vrijwilligers de stroomdraad aan onze weide in de Klein 
Bemkes verplaatst. Als afsluiter was er de Molenwandeling in de Mullemer Bemden op 9 
december. 

 
Robert Van Dingenen 
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PERS 
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BEZOEK ONZE WEBSITE: www.abeek.be 
 

Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en Peer 
 

Schrijf je voor onze nieuwsbrief 
 

Voor het LIFE+project Abeek: www.life-abeek.be 
 

Surf ook naar www.abeek.waarnemingen.be 
Voor alle flora- en faunawaarnemingen in ons werkingsgebied 
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RESERVATENWERKING  
VALLEI VAN DE ABEEK 
 
 
Veiligstelling 
 
In 2018 werd 6,74 ha aangekocht.  
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt op dit moment 224,16 ha. 
 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in: 
 
Meeuwen: Gestelbemden (0,27 ha) 
  De Goorten (0,19 ha) 
  Voorbroeken (0,33 ha) 
  Klokbemden (0,28 ha) 
  Broekkant het gehucht (0,14 ha) 
  Berenheidebemden (0,19 ha) 
Ellikom:  Aen het Kwaed straetje (0,40 ha) 
  Aen de Molenberg (0,35 ha) 
  Aen de Slagmolen (3,40 ha) 
Grote-Brogel: Stikheide (0,26 ha) 
  Exelmanshoeven (0,93 ha) 
 
181,76 ha is momenteel erkend als natuurreservaat. 
Volgend jaar zal er aan een volledig herzien beheerplan 
en uitbreidingsdossier gewerkt worden. 
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NATUURPUNT vzw                                                             8830   Natuurreservaat ABEEKVALLEI       Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

Gem. afd. sectie nummers Deelgem. zone overeenk. akte in m²

AANKOPEN                                                                                                                                                                                        

STAND 01-01-2018 185 13 46
Van Helsen & Cluyts PE 3 c 37f Grote Brogel Stikheide 3 30-mei-17 15-jan-18  26 04

Vanstraelen Clement ME 1 A 451b, 478d Meeuwen Berenheyde Bemden 09-mrt-18  18 84

Vanderhoydonk consoorten PE 3 D 450e, 451g 452b/2, 452t Grote Brogel Exelmanshoeven 4 22-sep-17 15-mrt-18  93 50

Geris Tom ME 3 A 21h3, 21n6 Ellikom Aen de Slagmolen 11-jan-18 05-apr-18  45 10

Vandormael-Paesen MG 1 C 1113a, 1113b Meeuwen Gestelbemden 2 16-dec-17 22-mei-18  15 70

Theuwissen Anna ME 3 A 21h6, 21l3, 21m3, 21n3 Ellikom Aen de Slagmolen 4 14-jun-18 14-jun-18  98 90

B & A Project-Beheer ME 3 B 292, 293 Ellikom Aen Het Kwaed Straetje 3 04-okt-18  40 00

Hoogmartens Jozef ME 1 A 754, 824c, 825, 826b, Meeuwen
Broekkant het Gehucht, 
Klokbemden

3 18-dec-18  42 66

Winters - Verwielen Maria ME 1 C 842b Meeuwen De Goorten 2 18-dec-18  18 70

Kelchtermans Marcel ME 1 C 1083 Meeuwen Gestelbemden 2 24-okt-18 18-dec-18  11 70

Kelchtermans Jozef ME 1 C 1527b, c, 1528b, c Meeuwen Voorbroeken 2 24-okt-18 18-dec-18  32 65

Thaens Luc ME 3 A
21e3, 21f3, 21k3, 21p3, 21y3, 
21z3

Ellikom Aen de Slagmolen 4 22-aug-18 18-dec-18 1 54 00

Thaens Leo ME 3 A+B 1b, 2, 3, 5a, 21c, 21d, 21m Ellikom Aan De Moleberg, Aen de 
Slagmolen

4 22-aug-18 18-dec-18  76 60

STAND 01-01-2019 191 87 85

  
  29  27  63

Meeuwen-Gruitrode 107  66  00
Peer   54  94  22

TOTAAL 191  87  85

Geen aktes
STAND 01-01-2018 32 28 52

Totaal huur                                           9  63  40
Meeuwen-Gruitrode   17  13  63
Peer   5  51  49

TOTAAL 32  28  52

ALG. TOTAAL                                                                                       38  91  03
Meeuwen-Gruitrode 124  79  63
Peer   60  45  71

TOTAAL 224  16  37 224  16  37

HUUR

Bocholt                      

Bocholt                      

Bocholt                      

Bocholt                      
19%

M-G
52%

Peer
27%

Verdeling 
beheerde 

oppervlakte 
20  00  00

40  00  00

60  00  00

80  00  00

100  00  00

120  00  00

140  00  00

160  00  00

180  00  00

200  00  00

220  00  00

240  00  00
Evolutie oppervlakte in beheer (ha)
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REGULIER BEHEER 
 
De sociale werkplaats ‘Natuur- en Landschapszorg’ zorgde zoals de voorgaande jaren 
voornamelijk voor het reguliere beheer. Door de droge zomer viel een deel van de tweede 
maaibeurt weg. 
 
BEHEERTEAM 
 
Op een 5-tal zaterdagvoormiddagen (Dag van de Natuur inbegrepen) afgewisseld met 
zondagvoormiddagen werden beheerwerken uitgevoerd. Ook werd er nog op vele andere 
momenten de handen uit de mouwen gestoken.  
Heel geregeld werd er buiten die beheervoormiddagen gewerkt. 
Vanaf september werd er met een klusploeg gestart, die kleine maar soms wel dringende 
problemen oplost. Die klusploeg komt elke eerste dinsdagnamiddag van de maand bijeen. 
Dus werd er weer heel gevarieerd werk geleverd: opruimen zwerfvuil, plaatsen van 
draadafrasteringen, herstel van poortjes, kappen van struikopslag, verdelen van 
houtsnippers over wandelpaden, inzaaien graan en bloemenmengsels, ringen van 
Amerikaanse vogelkers, toegankelijk maken van vijveroevers, kappen van houtkant,… 
 
Op een 6-tal zomeravonden werd weer heel veel reuzenbalsemien uitgetrokken. Ook de 
haag rondom het Monshof werd gesnoeid. 
Op de Dag van de Natuur werd voormiddags door een 10-tal vrijwilligers weer aardig wat 
werk verzet in de Berenheidebemden. Betonafval en afrasteringen werden verwijderd. Een 
draadafsluiting werd geplaatst. 
Namiddags werd een wandelweg 
over het stort van Ellikom beter 
toegankelijk gemaakt. Een plas, 
voortplantingplek van bruine 
kikkers en salamanders op het stort 
werd hersteld. Een klein deel van 
het  grasland werd gemaaid en een 
slagboom werd geplaatst om 
wildcrossen te voorkomen.  
De Wildbeheereenheid ‘De 
Korhaan’ hielp ons weer met de 
tweede maaibeurt in de Aabemden. 
 
Leerlingen van het basisonderwijs 
werkten mee in het kader van het natuureducatieve beheer. 
Ook leerlingen van de school Agnetendal kwamen weer meer dan een handje toesteken. 
Een deel van een houtkant werd afgezaagd. De takken werden versnipperd. 
Zie hiervoor verder in dit jaarboek. 
 
 
 
Bedankt 
allemaal! 
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ZONE 1: 'Maastrichterheide – Groote Heide – Donderslagheide - Kolis' 
 
Gemeente: 
Oudsbergen (Meeuwen en Wijshagen) 
 
Locatie: 
Randzone noordelijk en oostelijk van het Militaire domein Schietveld van Meeuwen-
Helchteren (brongebieden Abeek) 
 
Veiligstelling: 
In deze zone werden in 2018 geen 
bijkomende percelen gehuurd of aangekocht. 
De oppervlakte van het natuurreservaat 
gelegen in deze zone bedraagt 20,29 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
Het Biodiversiteitsproject Kolis werd 
afgewerkt met het frezen van de stronken in 
de open corridor tussen het hooiland in de 
Donderslagbemden en de heide aan de 
Gestelstraat. 
Drie gallowayossen graasden op de heide 
van de Donderslag half mei tot half juli. 
Een schaapskudde graasde er twee weken in 
de zomer in de omgeving van Kolis. 
Bij het publieksmoment werd een bijenhotel 
bestaande uit 5 insectentotems, geplaatst 
door leerlingen van Klimop Plockroy. 
Bijen en andere insecten werden opgevolgd 
door een kleine groep vrijwilligers  
Nature-ID werkte een verkennende inventa-
risatie van de bijenfauna af en gaf 
aanbevelingen voor een nog meer bijen- en 
insectenvriendelijk beheer (zie hierover 
verder). 
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ZONE 2: 'Meeuwen – Gestel' 
 
Gemeente: 
Oudsbergen (Meeuwen en Wijshagen) 
 
Locatie: 
Valleigebied tussen In den Damp (Het Broek) en de weg Peer - Helchteren 
 
Veiligstelling: 
In deze zone werden op 3 locaties percelen aangekocht: 

- Gestelbemden: 0,13 ha houtopslag en 0,16 h eiken-elzenbos, 
- De Goorten: 0,19 ha rietland, 
- Voorbroeken: 0,33 ha elzenbos en eikenberkenbos. 

De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 44,51 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
Het grote hooiland op de Goorten werd door de ploeg gemaaid. Bij het insectenhotel werd 
door vrijwilligers een akkertje ingezaaid. De opslag op recent ingerichte percelen op 
Vliegeneinde werden gekapt door vrijwilligers en gemaaid door de ploeg. Een klein gedeelte 
werd begraasd door schapen. 
Ook Vliegeneindebemden werd gemaaid met hulp van het educatief natuurbeheer. 
De percelen in de Voorbroeken werden door een landbouwer tweemaal gemaaid. 
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ZONE 3: 'Ellikom - Meeuwen' 
 
Gemeente: 
Oudsbergen (Ellikom, Meeuwen), Peer (Grote-Brogel / Erpekom) 
 
Locatie: 
Valleigebied gelegen tussen weg Peer - Helchteren en de weg Peer en het bosgebied ter 
hoogte van Erperheide (Stikheide). 
 
Veiligstelling: 
In deze zone werden op 3 locaties percelen aangekocht: 

- Klokbemden - Broekkant het gehucht: 0,43 ha grasland met houtkantrand, 
- Berenheidebemden: 0,19 ha weekendverblijf, 
- Aen het Kwaed straetje: 0,40 ha verruigde paardenweide met bomen. 

De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 62,89 ha.  
 
Inrichting en beheer:  
Aan het insectenhotel aan Meeuwerkant werd weer het bloemenakkertje ingezaaid. De 
kleine hooilanden en een deel van de rietlanden op de Erpecommerbemden werden een of 
tweemaal gemaaid door de sociale werkplaats. Leerlingen van Erpekom hielpen hierbij. Veel 
tijd werd hier weer gestoken in de bestrijding van reuzenbalsemien. Op de Dag van de 
Natuur (vm) werden nog beton en draadafsluiting van een weekendverblijf in de 
Berenheidebemden opgeruimd. 
De oevers van de vijver aan de Dorpermolen werd weer toegankelijk gemaakt. 
Het grasland Aen het Kwaed Straetje (Ellikom) werd tweemaal gehooid. Het perceel 
Meeuwerkant in Ellikom werd tussen 10 augustus en 7 september door 3 gallowayossen 
begraasd. 
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ZONE 4: 'Grote-Brogel - Reppel' 
 
Gemeente: 
Oudsbergen (Ellikom), Peer (Grote-Brogel), Bocholt (Reppel) 
 
Locatie: 
Valleigebied tussen de Baan Peer - Bree en de grens Reppel-Bree (Binkermolen) en bossen 
op Exelmanshoeven en Goolderheide. 
 
Veiligstelling: 
In deze zone werden in 2018 op een 3-tal locaties bijkomend aangekocht: 
 - Aen de Molenberg: 0,34 ha elzenbroekbos met vijver, 

- Aen de Slagmolen: 0,43 ha grasland, 2,00 ha akker (nu ingezaaid als grasland)  en 
0,42 ha dennenbos, 

 - Exelmanshoeven: 0,93 ha dennen- en eikenbos. 
De totale oppervlakte bedraagt momenteel 96,13 ha, waarvan 38,91 ha in Reppel. 
 
Inrichting en beheer:  
Groenafval, betonresten en ander afval werden verwijderd op de Molenberg, een afrastering 
werd er geplaatst om sluikstorten te voorkomen. De wandelpaden werden aangevuld met 
houtsnippers. Amerikaanse vogelkers werd geringd op Schoutenhofsveld. Op de Dag van de 
Natuur (namiddag) werd het wandelpad over het stort van Ellikom makkelijker begaanbaar 
gemaakt. Een plas op het stort werd weer hersteld als voortplantingsplek voor bruine kikkers 
en salamanders. 

 
De kleine heide aan de slagmolen werden de adelaarsvarens en de berken gemaaid. In de 
grote heide aan de slagmolen werd in het najaar door het beheerteam en een klas van 
Ellikom (educatief natuurbeheer) berken en dennen uitgetrokken en afgeknipt. 
De weide onder de Ooievaarsnest werd half mei tot half november begraasd door 4 
gallowaykoeien. Op het Monshof graasden in dezelfde periode 3 gallowaykoeien. 
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De graslanden van Steenbroek werden begraasd van half juli tot half oktober door 3 ossen. 
De Boender Border Collie Club zette een kudde van 35 Veluwse heideschapen en Ardense 
voskoppen in om de graslanden en heides bij de Molenberg, Aen de Slagmolen en 
Steenbroek te begrazen. Door voedseltekort door de droogte werden er ook begraasd met 
schapen op de Aabemden. 
Op onze percelen Monsveld zaaiden we eind april een bloemenmengsel in. Het akkerperceel 
Nelishofsveld werd eind april ingezaaid met haver en gerst. 
De Willibrordus Uitvlinder-school van Reppel zette in mei een bijenhotel in elkaar en maakte 
een mooie tijdelijke kunstroute tijdens hun schoolfeest. 
Zoals elk jaar werd ook de haag rond het Monshof gesnoeid. 
Op het Monsveld werd het hakhoutbeheer van de houtkanten voortgezet door klassen van 
van Agnetendal en Reppel. 
De sociale werkplaats maaide de hooilanden van Exelmanshofsveld-Schoutenhofs veld, 
Molenberg, De Aabemden-Nelishofsveld en rond het Monshof deels één keer, deels twee 
keer. In september hooiden de Wildbeheereenheid (WBE) De Korhaan een deel van de 
percelen in De Aabemden. 
 
Onze dennenbossen in deze zone (15 ha) werden in augustus gedund. 
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Freddy Janssens 

 
GALLOWAYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 10 galloways verbleven, zoals vorige winters, op het Smeetshof in Bocholt. 
 
De dieren werden op 15 mei weer verdeeld over 3 locaties: 
3 koeien naar Monsbemden, 4 koeien naar het Oyevaersnest-hofsveld en de 3 ossen naar 
de heide bij de Donderslag. 
Deze 3 ossen werden verplaatst naar het Steenbroek op 12 juli, naar Meeuwerkant op 1 
augustus, naar het Steenbroek 17 augustus en op 22 oktober terug naar Meeuwerkant. 
 
In september hebben we een koe moeten afvoeren omwille van rugproblemen. 
Op 15 november werden 9 dieren terug naar het Smeetshof gebracht voor overwintering. 
 
SCHAPEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de zomer en het najaar zette de Boender Border Collie Club een kudde van 35 Veluwse 
heideschapen en Ardense voskoppen in om de graslanden en heides bij de Molenberg, Aen 
de Slagmolen en Steenbroek te begrazen. 
Ook rond het Monshof wordt er reeds lang met schapen (na)begraasd. 
 
Dezelfde kudde werd een aantal dagen in augustus ook geherderd ingezet op 
Gestelbemden en Kolisbergen in het kader van het Biodiversiteitsproject Kolis. Enkele 
percelen op Vliegeneinde worden sinds dit jaar ook nabegraasd. 
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RESERVATENWERKING  
DOMMELVALLEI  
 

ZONE 1: ‘Boomen’ 

Gemeente: 
Peer (Peer en Wijchmaal) 

Locatie: 
De vallei van de Dommel, tussen 
de watermolen van het Molhem en 
Burkel, de vallei van de Klein beek 
en de Houterstraatloop. 

Veiligstelling:  
In 2018 werden in deze zone 13 
percelen aangekocht voor totale 
oppervlakte: 2,4918 ha: 
- Aen de beek (879A, 879B en 879C), populierenbos, 
- Wasputterbemdens (706, 707, 710, 711, 712A en 717), bos, 
- Aen de Wasputterstraat (890C, 890D, 890F en 891C), bos. 
Alle percelen in Peer, 1ste afdeling, sectie F 

De oppervlakte in deze zone bedraagt 23,6797 ha. 

Inrichting en beheer: 
Uitgevoerd door de werkploeg van Natuurpunt: 
- 12 maart: kappen van overhangende wilgen langs de Steenweg Wijchmaal (Aen de Beek), 
- eind mei: raster geplaatst rond de weide in de ‘Klein Bemkes’, 
- oktober: maaien van de Biezenbampd aan de Broekstraat in de ‘Boomer Bemden’, 
- oktober: maaien rond de poelen ‘Aen den Dijk’ in de Dijkerstraat. 
De weide aan de Broekstraat (Boomer Bemden) werd door een landbouwer gehooid en 
daarna begraasd door 2 trekpaarden. 
Er werd een gebruiksovereenkomst met een landbouwer afgesloten voor begrazing van de 
weide in de ‘Klein Bemkes’. 
Het beheerteam van de Kern Dommelvallei Peer heeft volgende werken uitgevoerd: 
- 10 maart: verwijderen oude prikkeldraad en onderhoud houtkanten in de Biezenbampd 
(Boomer Bemden), 
- 3 juni: pad maaien (Aen de Wasput), 
- 8 juni: distels maaien in de Biezenbampd (Boomer Bemden), 
- 7 juli: Amerikaanse vogelkers geringd en uitgetrokken (Aen de Wasput), 
- 5 augustus: Reuzenbalsemien en Avk uittrekken (Wasputterbemden en Aen de Wasput), 
- 1 september: open plekken maaien (Aen de Wasput) 
- 7 oktober: netels maaien op perceel Grobben (Aen de Geerkens)  
- 3 en 6 november: schapenomheining verplaatsen voor de aanleg van een poel (Aen de 
Geerkens) 

- 2 december: stroomdraad omhangen rond de weide in de ‘Klein Bemkes’. 
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ZONE 2: ‘Boomerhei’ 

Gemeente: 
Peer (Wijchmaal)  

Locatie: 
De Bollisserbeek, ten oosten van het spoorwegfietspad, en aangrenzend bos- en landbouw-
gebied 

Veiligstelling en beheer: 
Er zijn in dit deelgebied in 2018 geen percelen gekocht of gehuurd. 
De oppervlakte in zone 2 bedraagt 3,9 ha. 

Inrichting en beheer: 
In deze zone werden geen inrichtings- of beheerwerken uitgevoerd door de werkploeg Na-
tuurpunt.  
De weide aan de Bollisserbeek werd door de landbouwer, die een gebruikersovereenkomst 
heeft, gehooid. 
Het beheerteam van de Kern Dommelvallei Peer heeft op 6 januari de houtkanten aan de 
weide in ‘De Bollische’ gesnoeid en Sprok en Lijsterbes bij aangeplant. 
 

 

 

 

 

Robert Van Dingenen 
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2018 
 
 
Educatief natuurbeheer en scholen, een mooie samenwerking 
 

 
Te beginnen met Sint-Elisabeth Wijchmaal waar de kinderen van 4 klassen zich buiten 
hebben kunnen uitleven. Dankzij een deskundige begeleiding en op maat van hun 
capaciteiten hebben zij aan natuurbeheer op Resterheide gedaan. De kinderen stelden zelf 
de resultaten van hun inspanningen en deze van hun voorgangers (8 jaren heidebeheer) 
vast. Zij maken daar tevens een fietsuitstap van. 
Deze MOS-school (Milieuzorg op School) behaalde mede in combinatie met andere 
milieuactiviteiten de Groene Vlag van Eco-schools. De moestuintjes, de beheerwerken, het 
containerpark met zijn parkwachters, gebruik van kraantjeswater en aandacht voor sorteren 
en recycleren waren sterke punten om deze vlag te mogen ontvangen. 
 

 
Klim-op Plockroy heeft een mooie bijdrage geleverd aan het Bijenproject Kolis. Dit project, 
gesubsidieerd door de provincie Limburg, werd uitgevoerd door de gemeente Meeuwen-
Gruitrode en Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer. De leerlingen van het 4de, het 5de en 
het 6de hebben honderden gaten geboord in 5 totempalen, die een groot bijenhotel vormen. 
Tijdens de opening van het project mochten zij de hoofdrol spelen door de bijentotems aan 
de Kolisbergen te plaatsen en hebben zij een zelfgemaakt gedicht voorgelezen. Een mooi 
voorbeeld van integratie van een school en de kinderen in een biodiversiteitsproject. 
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Pieter Breughelscholen Grote-Brogel en Erpekom zijn vaste waarden in het Educatief 
Natuurbeheer. Ze zijn heel flexibel bij het uitvoeren van werken in het natuurgebied, waarvan 
zij het peterschap hebben. Deze van Grote-Brogel werken in een omgeving waar de 
samenhang tussen landschap, cultuur en historie sterk aanwezig is. Deze van Erpekom in 
een omgeving waar de structuur van hooilanden nog duidelijk aanwezig is. Dit jaar hebben 
zij naast het wateronderzoek gewerkt rond de verbetering van de toegankelijkheid van het 
natuurgebied. Ook zij behaalden de Groene Vlag van Eco-schools. 
 

 
 

 
De Geluksvlinders van Reppel hebben als vervolg op het ENB ingezet op Groen van Doen. 
Een bijenhotel werd in elkaar geknutseld en geplaatst aan het Monsveld bij het Monshof. De 
creatieve en kunstzinnige geesten van de kinderen bedachten en ontwierpen, met een link 
naar de natuur, een kunstroute die op de dag van hun schoolfeest voor het grote publiek 
geopend werd. Op die dag ontvingen zij uit handen van deputé Peuskens het certificaat van 
het peterschap van de Vallei van de Abeek. 
Naast beheer en onderzoek hebben zij als pioniers in de Abeekvallei geproefd van bushcraft, 
een spel waar zij leren om met elementen in en uit de natuur te overleven o.a.: vuur maken, 
aardappelen poffen, brood bakken en vanuit een hangmat genieten van de omgeving. 
Geluksvlinders, de nieuwe toepasselijke naam van de school waar geluk en uitvliegen zoals 
een vlinder centraal staan. 
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De leerlingen van het 2de jaar van het 
Agnetencollege Peer waren met hun houtkantenbeheer van de afgelopen jaren een test 
voor het Regionaal Landschap Lage Kempen en de Plattelandsklassen voor de opmaak van 
een excursiebundel voor een Leaderproject, waarbij Europa investeert in zijn platteland. Voor 
de school hoort het bij de V(ak)O(verschrijdende) E(ind)T(ermen). 
Aan het Monsveld in Reppel en aan Mullemer Bemden in Peer hebben 46 respectievelijk 42 
13 à 14-jarigen het beste van zichzelf gegeven. 
Deze school is een constante in het Educatief Natuurbeheer in de Abeekvallei en de 
Dommelvallei. 
 
 

 
 
 
 

 
 
VBS Ellikom is een school met 
een hart voor natuur en milieu geïmplanteerd in lerende netwerken waar de ontwikkeling en 
vaardigheden van de kinderen centraal staan. 
In het kader van Bij-zonder project 2de graad werd een bezoek gebracht aan een 
blauwebessenplantage, de bewoning van het bijenhotel aan Meeuwerkant in Ellikom 
opgevolgd en aan school nestkastjes en kaarsen gemaakt. 
De 3de graad concentreert zich op de site Olieslagmolen van Ellikom, op het beheer, 
wateronderzoek en de plaats van hun natuurbeleefspel. De inpassing van deze molen in de 
historie en sociaal leven van en in Ellikom wordt door hen onderzocht. Voor de kinderen 
wordt dit hun gebied, hun olieslagmolen. 
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Klim-op Meeuwen heeft haar vast beheer- en beleefgebied aan de Pastorijbemden en de 
Goorten vlakbij de school. De kinderen van de 3degraad hebben voor het eerst kennis ge-
maakt met het natuurbeleefspel en vogelspel waarbij ze bij dit laatste leerden, geblinddoekt, 
op basis van hun gehoor onderling te communiceren bij eten zoeken, gevaar, de weg be-
wandelen en samenhouden van de groep. Ze bewezen ook dat ze in grote groep konden 
samenwerken. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Liselotte Bollen een veelzijdig en geliefd Educatief Natuurbeheer-ambassadrice 
 
Een jonge vrouw die op basis van ambitie, kennis 
van zaken, educatieve en pedagogische eigen-
schappen tijdens de 8 jaren gegroeid is in haar 
job als medewerkster Educatief Natuurbeheer. 
Omgaan met kinderen, leerkrachten, directies en 
vrijwilligers waren de basis voor samenwerking 
en opmaken van een planning die garant stonden 
voor het slagen van het Educatief Natuurbeheer. 
Wederzijds respect voor de medeleerlingen, res-
pect voor milieu en natuur, fauna en flora, de om-
geving, onze aarde waren waarden die haar te-
kende, en die zij als missie zag en waar zij als 
boodschapper geslaagd in is. 
Liselotte is een goede mix van schooljuf, ver-
nieuwer, inspirator en een milieu en natuur-ambassadrice. 
Daardoor was het voor de kinderen telkens een prettig weerzien, een beleving, een avontuur, een 
vernieuwing, een leerrijke en verrijkend intermezzo in hun lessenpakket.  
Zij heeft aan het project ENB zeker een meerwaarde en uitstraling gegeven. 
Wij zijn dan ook blij om met haar te mogen hebben samenwerken. 
Wij wensen haar succes in haar nieuwe job. 
 
We wensen Maxim Geunis, de nieuwe medewerker Educatief Natuurbeheer voor de Vallei van de 
Abeek veel succes in zijn werk. 
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Overzicht Educatief Natuurbeheer 2018 
 

School Datum 
Aantal 

leerlingen 
Gebied Activiteit 

Sint-Elisabeth Wijchmaal  ma 22/01/2018 nm  24 Resterheide Wijchmaal Heidebeheer 

VBS Ellikom  
2de gr. Bij-zonderproject 

ma 12/03/2018 19 school Ellikom nestkastjes maken 

Sint-Elisabeth Wijchmaal  do 22/03/2018 nm 10 Resterheide Wijchmaal Heidebeheer 

Klim-op Plockroy 
ma 26/03/2018 vm  14 school Plockroy 

boren bijentotempalen  
project Kolisbergen 

ma 26/03/2018 nm  14 Kolisbergen Meeuwen 
wandeling in  
projectgebied Kolisbergen 

Pieter Breughelschool 
Grote-Brogel 

do 19/04/2018 vm 24 
Aen de Slagmolen  
Ellikom  

natuurontdekkingstocht  
en wateronderzoek 

Pieter Breughelschool 
Erpekom 

do 19/04/2018 nm 13 
Erpecommer Bemden 
Erpekom 

natuurontdekkingstocht  
en wateronderzoek 

Sint-Elisabeth Wijchmaal  do 03/05/2018 nm 10 Resterheide wandeling en belevings-spelen 

VBS Ellikom  
2de gr. Bij-zonderproject 

wo 09/05/2018 20 
Blauwe bessen plantage 
Gruitrode 

bestuiving en vorming blauwe 
bessenvrucht 

VBS Willibrord Reppel  

vr 18/05/2018 18 school Reppel bijenhotel in elkaar knutselen 

di 22/05/2018 18 Monsveld Reppel invullen en plaatsen bijenhotel 

VBS Ellikom do 07/06/2018 nm 9 
Aen de Slagmolen  
Ellikom  

natuurontdekkingstocht  
en wateronderzoek 

Sint-Elisabeth Wijchmaal vr 15/06/2018 nm 13 Resterheide Wijchmaal Wandeling 

Klim-op Plockroy do 21/06/2018 15 Kolisbergen Meeuwen 
plaatsen totempalen en  
opening bijenproject Kolisbergen 

VBS Ellikom  
2de gr. Bij-zonderproject  

di 26/06/2018 19 Meeuwerkant Ellikom 
determinatie en  
telling bewoning bijenhotel 

woe 27/06/2018 19 school Reppel 
bijenhotelletjes  
en kaarsen maken 

Agnetencollege Peer woe 03/10/2018 
46 Monsveld Reppel  houtkantbeheer  

42 Mullemer Bemden Peer houtkantbeheer  

Klim-op Meeuwen klas 5A 
en 5B 

do 11/10/2018  
vm en nm 

45 
Pastorij Bemden  
en De Goorten Meeuwen 

natuurontdekkings-  
en beleeftocht  

Pieter Breugel Grote-
Brogel  

di 16/10/2018 vm 27 
Oyevaers Nesthofs veld 
Grote-Brogel 

wandelpad opknappen  
met houtsnippers 

Pieter Breugel Erpekom di 16/10/2018 nm 14 
Erpecommer Bemden 
Erpekom 

wandelpad opknappen met hout-
snippers 

VBS Ellikom 
vr 19/10/2018  
vm en nm 

9 
Aen de Slagmolen  
Ellikom 

natuurbeheer  
natuurontdekkings en beleeftocht 

Klim-op Meeuwen klas 6A 
en 6B 

di 13/11/2018 nm 34 
Pastorijbemden  
Meeuwen 

hooilandbeheer  

Geluksvlinders Reppel 
di 20/11/2018  
vm en nm 

  
Monsveld 
Reppel 

houtkantbeheer  
natuurontdekkings- en beleeftocht 
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Jan Hendrikx 
 

CURSUSSEN 
 
Snoeicursus 10 februari  
en 18 augustus 2018 
 
 
Reeds jaren geven Velt Peer en Natuurpunt een cursus wintersnoei fruitbomen in de boom-
gaard van het Monshof van Frieda Pauwels in Reppel. 
De cursussen zijn steeds een succes. Ook deze van 10 februari werd goed bijgewoond. Ap-
pel- en perenbomen werden gesnoeid. Er is veel variëteit in deze boomgaard zowel oude en 
nieuwe rassen, als naar ouderdom. Bij oude bomen werden vele niet meer of minder dra-
gende oude takken afgezaagd. Daardoor kan de energie gaan naar nog gezonde dragende 
takken en wordt de boom verjongd. 
Op vraag van de cursisten was er op 18 augustus een cursus snoeien van steenfruit, zoals 
kersen, pruimen, perziken en snoeien van klein fruit. Dit fruit moet in de zomermaanden, di-
rect na de oogst gesnoeid worden. Voor klein fruit was er veel interesse waardoor de lesge-
ver daarop inspeelde en tot ieders voldoening verschillende soorten snoeide.  
Pierre Zanders gaf beide cursussen op een professionele wijze. 
Het zijn, meer dan vroeger, interactieve activiteiten, waar iedereen zich goed bij voelt, mede 

omdat iedereen recht-
streeks betrokken is bij het 
theoretisch en praktische 
verloop van de cursus. 
Bij ieder samenkomst ko-
men vragen betreffende de 
grondsoort, bemesting, 
beschikbare oppervlakte, 
struik, half- , hoogstam, 
fruitras en de juiste combi-
natie van rassen om een 
optimale kruisbestuiving te 
krijgen. 
Na afloop werd warme bio 
wijn, warme choco en bio 
versnaperingen door Velt, 
Natuurpunt en Frieda 
Pauwels aangeboden. Wij 
danken Frieda voor haar 
gastvrijheid. 
 

 
Jan Hendrikx 
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WWW.ABEEK.WAARNEMINGEN.BE  
 
10 jaar geleden, in mei 2008, lanceerde Natuurpunt de website www.waarnemingen.be. Elke 
natuurliefhebber kan er zijn waarnemingen van dieren en planten melden en delen met 
anderen. Op 10 jaar tijd groeide dit citizen-scienceproject uit tot de grootste en belangrijkste 
natuurdatabank van het land, met 29 miljoen waarnemingen en 35.000 geregistreerde 
gebruikers. Het is een onmisbare bron van informatie geworden voor onderzoek, 
natuurbeheer en natuurbeleid. Door de website gekoppelde apps is het verrichten van 
precieze natuurwaarnemingen nu toegankelijker dan ooit. Waar veel natuurwaarnemingen 
vroeger stof lagen te vergaren in notitieboekjes, komen ze nu allemaal bij elkaar in één grote 
databank. In de loop van de afgelopen 10 jaar ontstond een grote gemeenschap van 
natuurliefhebbers die informatie uitwisselt via deze website. De samengebrachte 
waarnemingen zijn voor iedereen raadpleegbaar via tal van interactieve kaarten, grafieken 
en lijsten. 

Intussen hebben ook 685 waarnemers 158.700 waarnemingen ingegeven in ons werkings-
gebied (Meeuwen-Gruitrode, Peer en deel van Bocholt). Ook werden 28.400 gegevens van 
vóór 2008 ingevoerd. 

In 2018 werden bij ons door 213 waarnemers meer dan 19.800 unieke waarnemingen 
gedaan van 1.925 soorten. 
Ongeveer evenveel waarnemingen dan in 2017 door bijna evenveel waarnemers met wel 

meer genoteerde soorten (2017: 201 waarnemers, 20.967 waarnemingen, 1.627 soorten). 
 
Het totaal aantal soorten ingegeven voor ons werkingsgebied in www.waarnemingen.be 
loopt op tot 4.203 soorten met in 2018 86 ‘nieuwe’ zeldzame of zeer zeldzame soorten in 
2018. (t.o.v. 48 in 2017). 

 
Als je je eigen gegevens wilt bijhouden en deze ook wil delen met ander, ga dan naar 
www.waarnemingen.be of naar www.abeek.waarnemingen.be, ons eigen regio-scherm. Het 
voordeel van dit regioscherm is dat je direct inzoomt op ons werkingsgebied en daar bv. 
direct onze meest recente gegevens ziet. 
 
Wil je zien welke soorten in Reppel, Meeuwen-Gruitrode of Peer of specifiek in de 
Abeekvallei werden waargenomen, tik dan die gebiedsnaam in. Als je bv. wil weten waar een 
soort gezien werd in België, geef dan die soortnaam in. 
 
 
 ZELDZAME SOORTEN VAN 2018 
 

In totaal werden in 2018 in het gebied Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt (deel tot aan het 
kanaal) 1.148 waarnemingen (5,9 % van het totaal aantal waarnemingen) gedaan van 170 
zeldzame soorten (1.146 waarnemingen) en 33 zeer zeldzame soorten (26 waarnemingen).  
 
In 2017 werden 1.187 waarnemingen (5,5 % van het totaal aantal waarnemingen) gedaan 
van 145 zeldzame soorten en 20 zeer zeldzame soorten. 
 
Hierna is een lijst van alle waarnemingen van zeldzame en zeer zeldzame soorten te vinden, 
zoals ingegeven in www.waarnemingen.be.  
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Liefst 86 (in 2017: 46 soorten) (zeer) zeldzame 
soorten werden voor het eerst ingegeven in 2018 
voor ons werkingsgebied. Deze werden 
aangegeven met '(N)'. 
 
16 nieuwe zeldzame plantensoorten (dikwijls wel 
exoten) werden genoteerd. 
 
Volgende zeldzame en nieuwe insectensoorten 
werden voor het eerst genoteerd: 7 soorten bijen, 
5 soorten vliegen, 2 soorten dagvlinders 
(Staartblauwtje en Scheefbloemwitje) en liefst 40 
soorten nachtvlinders. 
 
Eén zeldzame vogelsoort werd voor het eerst 
genoteerd: Kortsnavelboomkruiper. 
 
En we mochten voor het eerst kennismaken met 
de Wolf. De eerste week van 2018 doorkruiste de 
wolvin ‘Naya’ de Abeekvallei om zich eerst te 
vestigen in de omgeving van het Militair domein 
van Leopoldsburg. Een tweede wolf ‘August’ 
vestigde zich vanaf begin augustus. Het territorium 
van het 2-tal strekt zich nu uit over de militair 
domeinen van Leopoldsburg en het Schietveld. 3 
zekere waarnemingen werden ingegeven voor de 
zuidelijke rand van ons werkingsgebied tussen 
maart en september 2018. 
 
Verwerking van waarnemingen van 2018 geëxporteerd uit www.abeek.waarnemingen.be 
 

Freddy Janssens 
 

ZELDZAME EN ZEER ZELDZAME 
SOORTEN 2018 GEBIEDEN 

MOSSEN EN KORSTMOSSEN 
Beekdikkopmos (N) Eksel - Neerhoksent – Dommelvallei 
Puntsikkelmos (N) Hechtel-Eksel – Resterheide 
Slank veenmos Eksel - Neerhoksent – Dommelvallei 
Violet veenmos (N) Eksel - Neerhoksent – Dommelvallei 
Wrattig veenmos (N) Hechtel-Eksel – Resterheide 

PADDENSTOELEN 
Blauwgroen trechtertje Abeekvallei Ellikom 
Cryptococcus macerans (N) Hechtel-Eksel – Resterheide 
Grauwe schimmel (N) Meeuwen-Gruitrode - De Oudsberg 
Roodsteelfluweelboleet (N) Peer – Dommelvallei 
Stekeltrilzwam Meeuwen-Gruitrode – Gruitroderheide 

PLANTEN 
Afghaanse duizendknoop Abeekvallei Ellikom 
Beenbreek Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Bittere vleugeltjesbloem (N) Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Bittere wilg Peer 
Blauwe knoop Peer – Dommelvallei 
Bolderik Abeekvallei Grote-Brogel 
Bosmuur Abeekvallei Ellikom 
Bossalie Peer 
Damastbloem (N) Wijshagen 
Draadrus Abeekvallei Grote-Brogel 

Duizendknoopfonteinkruid 
Hechtel-Eksel - Begijnenvijvers - noord, Meeuwen-Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen - 
De Oudsberg 

Dwergviltkruid Meeuwen-Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen, Wijshagen 

Karmozijnrood weeskind 

Wolf 
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ZELDZAME EN ZEER ZELDZAME 
SOORTEN 2018 GEBIEDEN 
Fijne ruigtebraam Itterbeekvallei - Soetebeek, Meeuwen-Gruitrode - De Oudsberg 
Geelgroene zegge Abeekvallei Grote-Brogel 
Gevlekte orchis Abeekvallei Grote-Brogel, Hechtel-Eksel - Resterheide, Peer 
Groene pluimbraam (N) Itterbeekvallei - Soetebeek, Meeuwen-Gruitrode - Itterbeekvallei – Wijshagerbeek 
Grote keverorchis Hechtel-Eksel – Resterheide 
Grote pimpernel Peer – Dommelvallei 
Grote viltbraam (N) Meeuwen-Gruitrode - De Oudsberg 

Haakkoepelbraam 
Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp, Itterbeekvallei - Soetebeek, Meeuwen-
Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen – Gruitroderheide 

Kerria (N) Abeekvallei Reppel 
Kleine veenbes Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Klokjesgentiaan Abeekvallei - Maastrichterheide Peer 
Laurier spec. (N) Wijshagen 
Lavendel spec. Abeekvallei Meeuwen, Wijshagen 
Lavendelhei Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Lievevrouwebedstro Abeekvallei Meeuwen, Abeekvallei Wijshagen 
Liggende vleugeltjesbloem Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Lonicera nitida (N) Peer – Centrum 
Mispel Abeekvallei Meeuwen 
Moerashertshooi Hechtel-Eksel – Resterheide 
Moeraskartelblad Eksel - Neerhoksent – Dommelvallei 
Moeraslantaarn Abeekvallei Ellikom 
Paarbladig goudveil Abeekvallei Grote-Brogel, Abeekvallei Reppel 
Pilvaren Hechtel-Eksel - Begijnenvijvers – noord 

Rode dophei 
Meeuwen-Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen, Meeuwen-Gruitrode - De Oudsberg, 
Meeuwen-Gruitrode - Dorperheide, Meeuwen-Gruitrode - Solterheide 

Rode esdoorn (N) Kleine-Brogel - Dommelvallei noord 
Rozetsteenkers Hechtel-Eksel – Resterheide 
Salix acutifolia (N) Peer 
Scheefkelk spec. (N) Peer – Centrum 
Slanke haagbraam (N) Itterbeekvallei – Soetebeek 
Steenanjer Kleine-Brogel - Vliegbasis (Ontoegankelijk) 
Trosbosbes Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Veldwarkruid (N) Grote-Brogel 
Verspreidbladig goudveil Abeekvallei Ellikom, Abeekvallei Reppel 
Vijfbladige wingerd (N) Abeekvallei 
Vijgenboom (N) Kleine-Brogel 
Wegdistel (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp 
Wilde gagel Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp 
Zwaardherik (N) Meeuwen-Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen 

LIBELLEN 
Bandheidelibel Abeekvallei Reppel, Peer, Peer – Mullemerbeemden 

Beekoeverlibel 
Abeekvallei Ellikom, Hechtel-Eksel - Begijnenvijvers - noord, Hechtel-Eksel - Resterheide, 
Meeuwen-Gruitrode - Itterbeekvallei - Itterbeek, Peer - Dommelvallei 

Gewone bronlibel Abeekvallei Reppel, Hechtel-Eksel - Begijnenvijvers - noord, Peer - Mullemerbeemden 
Tangpantserjuffer Meeuwen-Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen 
Tengere pantserjuffer Meeuwen-Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen 
Zuidelijke keizerlibel Meeuwen-Gruitrode - Itterbeekvallei – Itterbeek 

SPRINKHANEN EN KREKELS 

Boskrekel 
Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Gruitrode, Itterbeekvallei - Soetebeek, Meeuwen-
Gruitrode - De Oudsberg 

Gouden sprinkhaan 
Abeekvallei – Erpercommerbeemden - Grote-Brogel - Meeuwen, Eksel - Neerhoksent - 
Dommelvallei, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Meeuwen-Gruitrode – Itterbeekval-
lei 

Greppelsprinkhaan Abeekvallei Grote-Brogel, Meeuwen-Gruitrode - Solterheide 
Moerassprinkhaan Diverse locaties Abeekvallei, Dommelvallei, Begijnenvijvers, Itterbeekvallei 
Snortikker Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Zwart wekkertje Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

KEVERS 
Dertienstippelig lieveheersbeestje Abeekvallei Reppel 
Paarse metaalboktor (N) Meeuwen-Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen 
Stenagostus rhombeus (N) Peer – Centrum 

BIJEN, WESPEN EN MIEREN 
Bonte viltbij (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp 
Breedrandzandbij (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp 
Dageraadzandbij (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp 
Donkere rimpelrug (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp 
Gladde knoopwesp (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp 
Heidebronsgroefbij (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp 
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ZELDZAME EN ZEER ZELDZAME 
SOORTEN 2018 GEBIEDEN 
Tamme-kastanjegalwesp (N) Meeuwen-Gruitrode - Gruitroderheide, Wijchmaal 

VLIEGEN EN MUGGEN 
Aziatische tijgermug (N) Peer 
Hoornaarroofvlieg Meeuwen-Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen 
Hottentottenvilla (N) Abeekvallei Meeuwen 
Kustvlekoog (N) Abeekvallei Meeuwen 

Paardendaas 
Abeekvallei Grote-Brogel, Ellikom, Meeuwen-Gruitrode - Solterheide, Peer - Centrum, 
Peer – Dommelvallei 

Suzuki-fruitvlieg (N) Abeekvallei Meeuwen 
Tetanocera freyi (N) Abeekvallei Grote-Brogel 

DAGVLINDERS 

Bont dikkopje 
Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp, Abeekvallei Wijshagen, Helchteren, Houtha-
len-Helchteren, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 

Boswitje Meeuwen 
Bruine eikenpage Meeuwen-Gruitrode - De Oudsberg 
Gele luzernevlinder Abeekvallei – Erpercommerbeemden - Grote-Brogel-  Reppel 
Grote vos Abeekvallei Meeuwen, Itterbeekvallei – Soetebeek 
Grote weerschijnvlinder Meeuwen-Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen 
Heideblauwtje Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Heivlinder Abeekvallei Wijshagen, Helchteren, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Keizersmantel Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Meeuwen, Grote-Brogel 
Kleine ijsvogelvlinder Diverse locaties 
Kleine parelmoervlinder Diverse locaties 
Kommavlinder Kleine-Brogel – Vliegbasis 
Scheefbloemwitje (N) Bocholt 
Staartblauwtje (N) Abeekvallei: Ellikom - Erpercommerbeemden – Grote-Brogel - Reppel 

NACHTVLINDERS 
Amerikaanse ooglapmot Hechtel-Eksel – Resterheide 
Bandpalpmot (N) Abeekvallei Reppel 
Bandwitvlekmot Abeekvallei Reppel 
Bitterzoetmot (N) Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Reppel 
Braamkokermot (N) Abeekvallei Grote-Brogel, Abeekvallei Reppel 
Bruine sikkeluil Abeekvallei Meeuwen, Peer – Centrum 
Distelzadelmot (N) Abeekvallei Reppel 
Distelzandvleugeltje Abeekvallei Reppel 
Donkere haakpalpmot (N) Abeekvallei Reppel 
Donkere wapendrager Abeekvallei Reppel 
Donkere winteruil (N) Abeekvallei Meeuwen 
Dryadaula heindeli (N) Abeekvallei Reppel 
Dwergsikkelmot (N) Abeekvallei Meeuwen 
Egale duifmot Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Reppel 
Egale stipspanner Abeekvallei Reppel 
Egelskopboorder (N) Abeekvallei Reppel 
Eikenwespvlinder (N) Abeekvallei Reppel 
Essengouduil (N) Peer – Centrum 
Frambozenglasvlinder (N) Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Reppel 
Geelbruine bandspanner Abeekvallei Reppel 
Geelbruine rietboorder (N) Abeekvallei Reppel 
Gelijnde micro-uil (N) Abeekvallei Reppel 
Gemsmot (N) Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Gespikkeld kroeskopje (N) Abeekvallei Meeuwen 
Getekende biesbladroller (N) Abeekvallei Reppel 
Gevlamde uil Peer 
Gevlekte winteruil Abeekvallei Meeuwen 
Gewone lijsterbesmineermot (N) Abeekvallei Reppel 
Grijze herfstuil Abeekvallei Meeuwen 
Groene berkenmineermot Abeekvallei Reppel 
Grootvlekstippelmot Peer – Centrum 
Grote zwartwitmot (N) Abeekvallei Meeuwen, Peer – Centrum 
Heideringelrups Abeekvallei Reppel, Peer – Centrum 
Heremietuil Abeekvallei Reppel 
Herfstkortvleugelmot Abeekvallei Meeuwen 
Hopprachtmot (N) Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Reppel 
Hopsteltmot (N) Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Reppel 
Kadeni-stofuil (N) Abeekvallei Meeuwen 
Kajatehoutspanner Peer – Centrum 
Karmozijnrood weeskind (N) Abeekvallei Reppel, Meeuwen, Peer – Centrum 
Kleine hageheld Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Klimopbladroller (N) Abeekvallei Meeuwen 
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ZELDZAME EN ZEER ZELDZAME 
SOORTEN 2018 GEBIEDEN 
Kompassla-uil (N) Abeekvallei Meeuwen 
Late heide-uil (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Marmeruil Peer – Centrum 
Oranje bremspanner Meeuwen-Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen 

Phegeavlinder 
Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Grote-Brogel - Zandgroeve Winters, Meeuwen-
Gruitode - Turfven en Ruiterskuilen, Meeuwen-Gruitrode - De Oudsberg 

Plat beertje Abeekvallei Reppel 
Poeltjespalpmot (N) Abeekvallei Reppel 
Populierengouduil (N) Abeekvallei Meeuwen 
Potloodmot (N) Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Reppel 
Rode espenvouwmot Abeekvallei Reppel 
Roestige stipspanner (N) Abeekvallei Meeuwen 
Rolklaversneeuwmot (N) Abeekvallei Reppel, Hechtel-Eksel - Begijnenvijvers - noord 
Satijnstipspanner Peer – Centrum 
Schaduwfruitbladroller (N) Abeekvallei Reppel 
Schaduwstipspanner Abeekvallei Reppel, Peer – Centrum 
Sint-Jacobsbladroller (N) Abeekvallei Reppel 
Slanke haakbladroller Wijshagen 
Sneeuwbalvouwmot (N) Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Reppel 
Streepblokspanner Kleine-Brogel - Vliegbasis  
Vaal kokerbeertje (N) Abeekvallei Meeuwen, Abeekvallei Reppel 
Viervlakvlinder Abeekvallei Reppel 
Vroege berkenmineermot (N) Abeekvallei Reppel 
Wederikbladroller (N) Abeekvallei Reppel 
Wilgenhermelijnvlinder Abeekvallei Reppel 
Witte wilgenkokermot (N) Abeekvallei Grote-Brogel, Abeekvallei Reppel 
Zesvleksmot Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Reppel 
Zuidelijke glidkruidmot (N) Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Reppel, Peer - Centrum 
Zuidelijke tandvlinder Peer – Centrum 
Zwarte heksenkruidmot (N) Abeekvallei Reppel 

ANDERE INSECTEN 
Dwarsbandkakkerlak (N) Gruitrode 
Halesus radiatus Abeekvallei Meeuwen 
Roodkopschorpioenvlieg (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp 
Vierlijneendagsvlieg (N) Abeekvallei Reppel 
Derephysia foliacea (N) Abeekvallei Grote-Brogel 
Gouden cymus (N) Abeekvallei Reppel 

VISSEN 
Bermpje Kleine-Brogel - Dommelvallei noord 

AMFIBIEËN EN REPTIELEN 
Boomkikker Meeuwen-Gruitrode - Itterbeekvallei – Eetsevelderbeek 
Gladde slang Abeekvallei - Maastrichterheide Peer 

Heikikker 
Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp, Abeekvallei Wijshagen, Meeu-
wen/Helchteren - Militair Domein, Meeuwen-Gruitrode - Turfven en Ruiterskuilen, Wijsha-
gen 

Knoflookpad Linde (Peer) en omgeving 

Rugstreeppad 
Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp, Linde (Peer) en omgeving, Meeuwen 
/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 

VOGELS 
Dwerggans Grote-Brogel - Zandgroeve Winters 
Grauwe kiekendief Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 
Klapekster Abeekvallei, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Kortsnavelboomkruiper (N) Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Kraanvogel Diverse locaties 
Oehoe Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 
Ortolaan Houthalen-Helchteren, Wijshagen 

Raaf 
Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Meeuwen-Gruitrode - Gruitroderheide, Peer – 
Dommelvallei 

Rode wouw 
Abeekvallei Meeuwen, Bocholt, Ellikom, Grote-Brogel, Kleine-Brogel, Meeuwen, Meeu-
wen/Helchteren - Militair Domein, Peer, Peer – Centrum 

Roodhalsgans Grote-Brogel - Zandgroeve Winters 
Ruigpootbuizerd Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Velduil Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Zwarte ooievaar Abeekvallei Meeuwen - Kolis – In den Damp, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 
Zwarte wouw Bocholt, Linde (Peer) en omgeving, Peer 

ZOOGDIEREN 

Europese bever 
Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Reppel, Kleine-Brogel, Meeuwen-
Gruitrode - Itterbeekvallei – Eetsevelderbeek 

Wolf (N) Abeekvallei Wijshagen, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer - Dommelvallei 
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WILDE BIJEN KOLIS 
 
Een vrijwilligerswerkgroepje bracht de 
afgelopen 2 jaar een 20-tal bezoeken 
aan gebied Kolis. Al wat mogelijk was 
werd gedetermineerd en ingegeven in 
waarnemingen.be.  
Ook een 50-tal bijen en wespen werden 
genoteerd. Wij hebben veel bijgeleerd. 
Bedankt Jaak, Marjon en Cindy voor de 
vele uren die jullie hierin staken. 

 
 
 
 
Naast deze terreinverkenning door vrijwilligers, werd in het provin-
ciaal biodiversiteitsproject Kolis (gemeente Meeuwen-Gruitrode in 
samenwerking met Natuurpunt) een studie opgezet. Hierbij diende 
de bijenfauna geïnventariseerd te worden, maar de studie diende 
ook een inzicht te geven in de ecologie van de waargenomen soor-
ten en vooral mogelijkheden voor een betere inrichting en beheer 

ten voor dele van de bijenfauna. 
De studie ‘Inventarisatie wilde bijen Kolis Meeuwen-Gruitrode 2017-2018’ van Maarten 
Jacobs, Nature-ID, is te vinden op onze website www.abeek.be onder de tab downloads. 
Hierna volgt een samenvatting van het vele pagina’s tellende rapport, met overname van 
tekstgedeelten en enkele foto’s. 
 
Inventarisatie 
 
Een verkennende inventarisatie werd uitgevoerd gedurende vijf dagen tussen eind maart en 
augustus in 2017 en 2018. 
64 soorten werden waargenomen. In Limburg zijn momenteel 256 soorten bekend. Ten op-
zichte van de Limburgse soortenlijst werd in het gebied een vierde gevonden. 
Enkele genera van wilde bijen waren goed vertegenwoordigd. Van de zandbijen werden 16 
soorten waargenomen in het gebied. Zandbijen maken hun nesten ondergronds in zelfge-
graven gangen. Enkele soorten zandbijen zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuif-
meel van wilgen als voedselbron voor hun larven.  
Van de groep van de wespbijen, specifieke broedparasieten op zandbijen, was goed verte-
genwoordigd met 11 soorten. Wespbijen (en hun gastheren) zijn vooral in het voorjaar actief 
en kunnen laagvliegend boven nestplekken van zandbijen aangetroffen worden.  
Er werden twee soorten zijdebijen waargenomen. 
De groep van de maskerbijen was maar met één soort vertegenwoordigd. Van deze kleine, 
onopvallende bijtjes zijn er nog meerdere soorten te verwachten. 
Hommels zijn met 10 soorten vertegenwoordigd. Er werden maar één soort koekoekshom-
mel waargenomen. Door hun lage dichtheden en voorkomen in meer beschutte of beboste 
plekken zijn zeker nog een tweetal extra soorten koekoekshommels te verwachten.  
Verder vallen vooral de groefbijen op. Groefbijen worden veelal geparasiteerd door bloed-
bijen, waarvan 5 soorten gevonden werden. Groefbijen kunnen ofwel strikt solitair ofwel een 
zekere vorm van sociaal gedrag hebben. Nesten worden meestal koloniegewijs in schaars 
begroeide zand- of leembodems gegraven. 
Van de bovengronds nestelende behangersbijen en metselbijen werden minder soorten (2 
keer 2 soorten) aangetroffen. De meerderheid van deze soorten nestelt bovengronds in al-
lerhande holle ruimtes, zoals oude kevergangen in dood hout. Het beperkt aantal soorten en 
individuele waarnemingen wijst mogelijk op een tekort aan bovengrondse nestlocaties. 
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Zeldzaamheid en specialisatie 
 
Heel wat soorten wilde bijen zijn zeldzaam 
of gaan sterk achteruit. Het hoeft dan ook 
niet te verbazen dat 55% van alle Neder-
landse soorten op Rode Lijst staat. Voor 
Vlaanderen en België bestaat die nog niet. 
Van de waargenomen soorten zien we dat 
wat dat 5 soorten een (Nederlandse) rode-
lijststatus hebben, 6 soorten zijn zeer sterk 
tot matig afgenomen en 29 soorten zijn 
zeer zeldzaam tot vrij zeldzaam. 
 
Bij analyse van het specialistische ka-
rakter van de niet-parasitaire bijensoorten 
uit het gebied op basis van de Nederlandse criteria blijkt dat eenderde van de gevonden 
soorten weinig soorten bloemen verkiest en een sterke specialisatie vertoont. 
 
Nestgedrag 
 
Naast stuifmeel voor het grootbrengen van de larven en nec-
tar dat als energiebron voor de volwassen dieren hebben wil-
de bijen ook nood aan een geschikte nestplaats. Sommige 
soorten hebben daarnaast ook nog nood aan specifiek nest-
materiaal.  
Bij analyse van het nestgedrag van de wilde bijen uit het stu-
diegebied Kolis op basis van de Nederlandse criteria blijkt dat 
bijna drievierden van de teruggevonden soorten ondergronds 
nestelt, terwijl een achtste haar nesten bovengronds aanlegt. 
Het andere achtste deel van de aangetroffen soorten kan zo-
wel boven- als ondergronds nestelen. 
 
Gastheer of parasiet 
 
16 van de 64 gevonden soorten gedraagt zich parasitair. Dit 
percentage ligt hiermee in lijn met het Nederlandse landelijke 
gemiddelde. Een hoog aantal parasitaire soorten wijst op sta-
biele en voldoende grote populaties van de gastheersoorten in 
het gebied zodat er ruimte is voor de parasitaire soorten om er 
ook populaties op te bouwen. Een aantal parasitaire soorten 
werd mogelijk nog over het hoofd gezien omdat parasitaire 
soorten veelal in lage dichtheden en vooral rond de nestloca-
ties van de gastheersoort te vinden zijn.  
 
Nestgelegenheid, nectar- en stuifmeelaanbod 
 
Belangrijke biotopen voor wilde bijen bieden een kwalitatief en kwantitatief hoog bloemen-
aanbod en/of geschikte nestplaatsen in de vorm van microstructuur. Beiden, voedsel- en 
nestbronnen, bepalen grotendeels de soortensamenstelling van de wilde bijenfauna. 
Wilde bijen zijn direct afhankelijk van stuifmeel en nectar als energieleverancier of als voed-
sel voor het broed. Veel soorten zijn in mindere of meerdere mate gespecialiseerd op be-
paalde bloemen of plantenfamilie. De meerderheid van wilde bijen zijn solitair levend en 
hebben een relatief korte vliegperiode van enkele weken. Het aanbod bloeiende waardplan-
ten, de aanwezigheid maar ook de afstand en hindernissen tot de nestplaats bepalen in gro-
te mate de bijenrijkdom. 

Een vrouwtje Zilveren zandbij aan de 
nestkolonie op de zandweg tussen het 

studiegebied Kolis en het militair domein 

Een mannetje Heidewespbij, deze 
wespbij parasiteert voornamelijk bij 

de Heidezandbij 
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Belangrijke voedselplanten 
 
Voor bepaalde soorten is het voorkomen van één soort of een familie van groot belang voor 
het overleven van de soort. De meeste wilde bijen leven maar enkele weken, dikwijls gelijk-
lopend met de bloeiperiode van één of enkele planten. Sociale soorten zoals hommels bou-
wen een kolonie op die doorheen het bloeiseizoen moet voorzien worden van voedsel. Een 
periode met weinig of geen bloemen is daarom moeilijk of niet overbrugbaar. 
Wilde bijen gebruiken zeer veel pollen voor hun voortplanting. Meestal worden pollen van 
enkele honderden bloemen verzameld voor de bevoorrading van één enkele broedcel. Van-
wege deze pollenafhankelijkheid is het bloemenaanbod meestal de limiterende factor voor 
wilde bijen en in het bijzonder voor gespecialiseerde soorten. 
 
In het vroege voorjaar zijn veel wilde bijen en vooral zandbijen aangewezen op wilgen als 

enige voedselplant. Bij de boswil-
gen aan heischraal graslandje 
langs Kolisbergen werden meer 
dan 10 soorten wilde bijen foera-
gerend op waargenomen. Wilgen 
en vooral ook de variatie aan soor-
ten is bijzonder belangrijk voor tal 
van wilde bijen. 
Spork bloeit van eind april tot in 
september en levert veel nectar en 
stuifmeel. Het is één van de be-
langrijkste nectarbronnen op de 
doorgaans schrale en bloe-
menarme zandbodems.  
Zandblauwtje groeit als pionier op 
voedselarme gronden en is een 

zeer goede voedselplant voor tal van wilde bijen. Een aantal soorten is zelfs gebonden aan 
deze soort. De plant bloeit over een lange periode van mei tot in september. 
Veel wilde bijen vliegen graag op gele composieten. Op erg voedselarme gronden is vooral 
Biggenkruid en Muizenoor erg belangrijk voor soorten als Kleine en Grote roetbij, maar ook 
tal van groefbijen en andere wilde bijen.  
Struikheide bloeit relatief laat in de zomer, maar dan meestal wel massaal zodat er in de 
bloeiperiode van Struikheide veel nectar aanwezig is. Soorten als Heideviltbij, Heidezijdebij, 
Heidezandbij en Heidewespbij verraden hun binding met Struikheide als belangrijkste voed-
selplant al, maar nog voor veel meer wilde bijen is bloeiende heide erg belangrijk. 
Grote wederik is belangrijk voor de aanwezige populatie. Gewone slobkousbijen verzame-
len enkel stuifmeel verzamelen op deze plantensoort.  
 
Microhabitats 
 
Het is duidelijk zijn dat wilde bijen, en vele andere insecten niet gebaat zijn bij immense op-
pervlaktes structuurarme biotopen, ook niet wanneer deze misschien voldoen aan een Euro-
pees habitattype. Het is veeleer de mozaïek, afwisseling en gradiënt tussen verschillende 
biotopen en microbiotopen die voor insecten van belang zijn.  
Wilde bijen vliegen niet ver tussen foerageer- en nestplaats. Voor de meeste soorten is dit 
minder dan 300 meter is. Hommels en grotere soorten kunnen iets verder vliegen. Naast de 
afstand is de overbrugbaarheid van hindernissen zoals ongeschikt biotoop (bebouwing, bos-
sen, grote landbouwpercelen zonder hulpbronnen) belangrijk. 
 
Binnen het studiegebied kan nog winst geboekt worden voor wilde bijen wanneer er meer 
overgangen tussen de droge voedselarme biotopen in het noorden van studiegebied ver-

Ook de vrouwtjes van deze Witbaardzandbij 
zijn volledig afhankelijk van wilgenstuifmeel 
voor hun broed 
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bonden kunnen worden via een meer open corridor met de voedselarme en voedselrijkere 
biotopen in het zuiden van het studiegebied.  
 
Paden en wegen doorheen beide deelgebieden zijn belangrijke biotopen voor wilde bijen. De 
paden en wegen en vooral de randen ervan zijn voor veel soorten belangrijke nestplaatsen 
indien er meestal veel open bodem is en er aan de randen dikwijls steilrandjes ontstaan door 
aftrappen of afrijden. Paden en wegen kunnen ook dienst doen als corridors tussen kleine 
vlekken geschikt biotoop. 
 
(Micro)reliëf: wortelkluiten, steilrandjes, holen, … zorgt op 
korte afstand voor gradiënten in vocht, voedsel en variatie in 
temperatuur. 
 
Zeer veel wilde bijen en wespen zijn echter afhankelijk van 
dood hout als geschikte nestlocatie. Behoud ervan is bijge-
volg erg belangrijk. 
 
Bramen, stengels van distels, schermbloemigen, vlier, riet of 
andere zijn belangrijk voor tal van wilde bijen en wespen 
voor hun nestbouw. Een aantal waargenomen soorten waar-
onder bijvoorbeeld de Blauwe ertsbij maken hun nest in holle 
stengels. 
 
Bosranden vervullen verschillende belangrijke functies zoals 
beschutting tegen weersinvloeden, warme zuidkant, nestge-
legenheid in holle takken en oude vraatgangen en zorgen 
ook voor structuur in het landschap. 
 
Hoewel botanisch weinig interessant zijn plekken open zand 
en stuifzanden een belangrijk biotoop en dan vooral als nest-
locatie voor tal van bedreigde wilde bijen. 
 
Beheer 
 
In de literatuur zijn diverse beheermaatregelen voor het behoud van de diverse habitattypen 
voldoende beschreven. In het rapport worden de belangrijkste beheermaatregelen (maaien, 
begrazen, plaggen, eggen/frezen, kappen, behoud dood hout, recreatie,…) overlopen en 
werden aandachtspunten voor het behoud van wilde bijen, wespen en bij uitbreiding tal van 
insecten aangeven. Dat alles en veel 
meer kan je lezen in deze studie van 
Maarten Jacobs,                           , 
te downloaden van onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freddy Janssens 

Stervende, zonbeschenen zomereik 
op de rand van het vochtige hooiland 
kan gedurende enkele decennia nog 
erg interessant worden voor nestelen-
de wilde bijen 

Veel bijen in heideterreinen nestelen in open 
zand. Door het sterk teruggelopen areaal en 
vermesting zijn stuifzanden en open zandige 
plekken sterk afgenomen. Op de meeste plaat-
sen waar nog open zand voorkomt wordt dit 
open gehouden door sterke betreding, recreatie 
of als een vorm van natuurbeheer. De soorten 
die er nestelen hebben echter een haat-liefde 
verhouding met recreatie vermits dit noodzake-
lijk is voor het openhouden van het zand maar 
een teveel aan verstoring de nesten vernielt. 
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OPVOLGING DAGVLINDERS 2018  
 
Voor de meeste soorten vlinders een bijzonder goed jaar, voor enkele al een rampjaar  
Nieuwe soorten: Staartblauwtje en Scheefbloemwitje! 
 
Na een goed vlinderjaar in 2017, kenden we en ook de dagvlinders een uitzonderlijk 2018: 
bijzonder warm. Daardoor vlogen de meeste soorten ook vroeger en in grotere aantallen. De 
zomer was ook gekenmerkt door een heel lange droge periode. Hierdoor waren er, met 
uitzondering in de smalle beekvalleien, ook geen bloeiende nectarplanten voor de vlinders 
en ook geen nog groene waardplanten voor de rupsen voorhanden. 
 

Vlinders houden van warmte. Bij een hogere 
temperatuur ontwikkelen ze zich ook sneller en 
bij warm weer vliegen vlinders ook meer. De 
warmte begon vroeg dit jaar en vanaf mei 
vlogen de vlinders dan ook eerder dan 
gemiddeld. De normale juni-dip (overgang van 
voorjaars- naar de zomervlinders) begon dan 
ook half mei. Begin juni nam het aantal vlinders 
dan ook weer toe, maar de aantallen liepen in 
juli – begin augustus niet meer hoog op (minder 
dan de helft van een normaal jaar).  
Vanaf begin juli waren de meeste graslanden en 
ook de heides verdord. Door de regen vanaf half 
augustus trad een herstel op in september. De 
rupsen van grasland- en heidevlinders (veelal 
dikkopjes en zandogen) zullen het ongetwijfeld 
moeilijk gehad hebben en nog hebben. 

 
Een hete en droge zomer werd in het verleden nooit gevolgd door een topjaar voor vlinders. 
Zo bleek dat het ‘mooie’ zomer van 2003 wellicht de oorzaak was van het uitgesproken 
zwakke vlinderjaar 2004. Het blijft wachten tot volgende lente en zomer om de effecten te 
kunnen zien. Heivlinder, de meest getroffen soort, zal wellicht een aantal jaar nodig hebben 
om zich te kunnen herstellen.  
 
Het warme jaar bracht ook twee nieuwe soorten naar het noordwesten en ook in de 
Abeekvallei: het Staartblauwtje en ook het Scheefbloemwitje (bij ons een tuinsoort).  
Een andere “klimaatvluchteling” Keizersmantel werd uitzonderlijk veel in de zomer bij ons in 
de nog groene Abeekvallei gezien. 
 
Bijna alle dagvlindersoorten deden het bij ons veel beter: grotere aantallen dan gemiddeld 
konden gezien worden en dat in een kleiner gebied. Door de droogte kon er juli en augustus 
enkel nog vlinders waargenomen worden in tuinen en in de nattere beekvalleien, waar er wel 
nog nectaraanbod was.  
Voor de “late” soort: Heivlinder was de droge zomer nefast. 
 
41 soorten (38 soorten in 2016 en 2017) werden waargenomen.  
Er werden minder vlinders in 2018 waargenomen dan in 2017: 9.888 in 2018 t.o.v. 11.059 
exemplaren in 2017 (rupsen niet meegeteld). De onderzoeksinspanning (het aantal ha dat er 
in totaal doorlopen werd) was in 2018 ook12 % kleiner dan in 2017. 
 
In totaal werden in de periode 2006-2018 49 soorten dagvlinders waargenomen, zwervers en 
trekvlinders en de 2 nieuwkomers meegerekend. 
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Nieuwkomers 
 
Het Staartblauwtje is een kleine vlinder, dat lijkt op het Boomblauwtje maar met oranje in de 
ondervleugel en staartjes aan de vleugels.  
In de 20ste eeuw werd het slechts twee keer 
in ons land gemeld als dwaalgast. De soort 
komt voor in Midden-Europa tot Japan. In 
2011 werd de soort voor de eerste keer 
gezien in Limburg. Het blijft dan stil tot 2016: 3 
waarnemingen en 2017: 5 waarnemingen met 
telkens per waarneming maar één exemplaar. 
Tot plots in 2018 195 waarnemingen gedaan 
werden in Limburg. 
We hadden het geluk ook deze soort te zien 
dit jaar. Vanaf 4 augustus tot 9 september 
werden van Berenheidebemden Meeuwen tot 
Monsbemden Reppel 43 waarnemingen 
gedaan met in totaal 66 exemplaren. Een 20-
tal exemplaren moet gelijktijdig hebben 
rondgevlogen in de Abeekvallei. De waarnemingen werden er bijna alle gedaan in nattere 
graslanden met veel moerasrolklaver. Vermoedelijk was dit de tweede generatie, zodat er 
eerder in het jaar al voortplanting moet geweest zijn bij ons. 
Gaat de soort zich kunnen handhaven in de Abeekvallei en zich nog verder uitbreiden? We 
pasten ons beheer al eerder aan met een gefaseerd maaibeheer. 
 
Het Scheefbloemwitje komt ook uit het zuidoosten. De soort lijkt heel sterk op het Klein 
koolwitje. In 2008 was dit een vlinder van steile en rotsachtige berghellingen in de Alpen. 
Sindsdien is hij via rotstuintjes met scheefbloem en dankzij 5 generaties per jaar aan een 
noordwestelijke uitbreiding begonnen. 
In september 2016 bereikte de soort via de Rijnvallei voor het eerst in België en met name in 
Voeren. Dit jaar werd de soort in één tuin in Bocholt gezien tussen 24 juli en 18 augustus.  
De soort zal zich wellicht kunnen handhaven bij bewoning met tuintjes met scheefbloem. 
 
Winners 
 
Volgende 17 soorten deden het opmerkelijk beter (meer dan 2 keer zo veel waarnemingen 
dan gemiddeld in de voorbije 8 jaar):  
Gele luzernevlinder, Bruin blauwtje, Grote 
weerschijnvlinder, Groot koolwitje, 
Keizersmantel, Eikenpage, Kleine ijsvogel-
vlinder, Geelsprietdikkopje, Heideblauwtje, 
Koninginnenpage, Boomblauwtje, Klein 
geaderd witje, Icarusblauwtje, Bruin 
zandoogje, Citroenvlinder, Landkaartje en 
Kleine parelmoervlinder 
 
Gele luzernevlinder werd 14 maal gezien in 
2018. In de voorbije 8 jaar slechts in totaal 7 
maal. De soort werd voor het eerst meer 
waargenomen dan de Oranje luzernevlinder. 
 
  

Gele 
luzernevlinder

Staartblauwtje 
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Bruin blauwtje is nog steeds aan een opmars bezig.  
Grote weerschijnvlinder werd 4 maal gezien in 2018 in de buurt van het Turfven. In de 
voorbije 8 jaar slechts in totaal 3 maal. Ook in Reppel is er een vermoedelijke waarneming. 
Groot koolwitje kwam 10 maal meer voor dan gemiddeld. Bijna 500 exemplaren werden 
ingegeven. 
Keizersmantel kwam bij ons “nectar tanken”. 
12 veelal afgevlogen exemplaren werden 
gezien in juli tot begin augustus 2018. 
Nagenoeg evenveel als in de voorbije jaren 
gezien werden (13 exemplaren in de periode 
2010-2017). Voortplanten kunnen ze bij ons 
niet. De dichtstbijzijnde populatie komt voor 
op meer dan 50 km. Ze zet haar eieren af op 
bosviooltjes, die bij ons niet voorkomen.  
Op bomen of struiken levende soorten 
Eikenpage, Boomblauwtje en Kleine 
ijsvogelvlinder deden het ook opmerkelijk 
goed. 
 
Verliezers 
 
4 soorten deden het veel minder goed in 2018 dan in de vorige jaren. 
Slechts 13 Kleine vossen en 10 Heivlinders werden gezien. Een absoluut minimum. 
Kleine vos kent een sterk neerwaartse trend vanaf 2014. 
Heivlinder (als de rupsen al vlinder werden) had het heel moeilijk met het vinden van nectar 
in de verdroogde heide. Vorig jaar werden er nog meer dan 200 exemplaren geteld, nu 10. 
Door de overwegend noordelijke en oostelijke wind was het voor de trekvlinders Atalanta en 
Oranje luzernevlinder een zwak jaar. 
 
Zeldzaamheden 
 
Grote vos werd 2x gezien: in Itterbeekvallei 
Wijshagen en Gestel Meeuwen. 
 
De in 2014-2016 nog geziene 
Veldparelmoervlinder werd dit jaar niet gezien 
of tenminste niet ingegeven. De toestand van 
de soort is vermoedelijk weer kritiek door de 
verdroging in de zomer van Smalle weegbree, 
waarop de rupsen leven. 
 
Top 5 
 
De top 5 van 2018 voor ons gehele 
werkingsgebied was in afnemende volgorde:  
Bruin zandoogje, Klein koolwitje, 
Citroenvlinder, Klein geaderd witje en Dagpauwoog 
In 2017 was dit Citroenvlinder, Dagpauwoog, Klein koolwitje, Oranje zandoogje en Bruin 
zandoogje. 
 
  

Keizersmantel 

Grote vos 
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Meetnetsoorten: Kommavlinder 
 
Komma- en Heivlinder zijn Europese en 
Vlaamse prioritaire soorten. Deze worden in 
gans Vlaanderen en ook bij ons gevolgd via de 
meetnetten: Kommavlinder jaarlijks, Heivlinder 
3 jaarlijks (2016, 2019, …). 
 
Op het vliegveld van Kleine-Brogel werden 18 
Kommavlinders geteld tijdens de 2 
trajecttellingen van de meetnettenmonitoring 
Kommavlinder.  
Op het westelijk, Helchterens deel van het 
schietveld werden bij 3 trajecttellingen 46 
kommavlinders geteld. 
In Vlaanderen werden er 175 kommavlinders 
geteld, in België 181. 
De populaties van Kleine-Brogel en het Schietveld Kleine-Brogel zijn van uitzonderlijk belang 
voor het behoud van deze soort. 
 
 
 

Het Grote Vlinderweekend 

 
Op 28 en 29 juli ging het Grote vlinderweekend 
weer door. Dit jaar voor het eerst eind juli, een 
week vroeger dan in voorgaande jaren, in een poging om beter te mikken op een vlinderpiek. 
In 2016 en 2017 was telkens gebleken dat de periode met hoge aantallen vlinders voor het 
Vlinderweekend viel, en niet in augustus. Dankzij het warme voorjaar viel die vlinderpiek dit 
jaar nog vroeger, namelijk eind juni-begin juli. Het Vlinderweekend had dus 4 weken eerder 
moeten vallen…  
 
Resultaten: 
 

 
 

  
 
 
  

TOP Vlaanderen Limburg
1 Klein koolwitje Klein koolwitje
2 Groot koolwitje Groot koolwitje
3 Atalanta Boomblauwtje
4 Bruin zandoogje Citroenvlinder
5 Boomblauwtje Bruin zandoogje
6 Oranje zandoogje Atalanta
7 Bont zandoogje Koninginnepage
8 Dagpauwoog Dagpauwoog
9 Gamma-uil Gehakkelde aurelia

10 Gehakkelde aurelia Oranje zandoogje

Kommavlinder 
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Kleine parelmoervlinder, ook met zomerdip door droogte en het gebrek aan 
bloeiende nectarplanten 
 

 
De Kleine parelmoervlinder is een soort die 
zoals andere vlindersoorten sterk beïnvloed 
wordt door weers- (en klimaat) 
omstandigheden. De soort komt een groot 
deel van het jaar (april-november) als vlinder 
voor, doordat deze 4 generaties per jaar bij 
ons kan hebben. 
 
De soort was er dit jaar later bij: 22 april. Door 
de ook uitzonderlijk droge zomer en het 
gebrek aan bloeiende waardplanten waren er 
veel minder parelmoervlinders te zien in 
augustus en september. Gelukkig deed er 
zich een opleving door in oktober en zelfs in 
november. Door het uitblijven van 

vriesnachten werd er nog uitzonderlijk tot 15 november parelmoervlinders waarge-nomen. 
 
In 2018 herstelde de populatie 
zich ook verder na een terugval in 
2016. De soort werd op meer 
plaatsen waargenomen en in 
grotere aantallen: 552 
exemplaren in 45 km²-hokken. 
 
 
In België werden in 2018 2.185 
exemplaren geteld bij 1.417 
waarnemingen. Iets meer dan in 
2017, dat ook een topjaar was. 
Meer één vierde van de 
waarnemingen en van het aantal 
getelde kleine parelmoervlinders van België kwam van bij ons. 
 

 
Bron: www.abeek.waarnemingen.be: waarnemingen van vele waarnemers  
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Jaaroverzicht 2018 Waargenomen dagvlinders in Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel 
(Bocholt) ten opzichte van de periode 2010-2017 
 

 
    Freddy Janssens 

Koninginnepage 

Heivlinde
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ONDERZOEK MICRO- EN  
ANDERE VLINDERS 7-8 JULI 2018 
 

De Werkgroep Bladmineerders van de 
Vlaamse Vereniging voor Entomologie 
bracht begin juli een bezoek aan de 
Abeekvallei. 
In de voormiddag werd gezocht in het 
gebied Aabemden - Steenbroek. In de 
namiddag werd gezocht langs de wan-
delpaden Erpecommerbeemden –  
Duivelsbroek - Meeuwerkant. 
 
’s Avonds werden in de Aabemden en 
Steenbroek 10 feromoonvallen (hor-
moonvallen) opgehangen en 8 lichtbak-
ken uitgezet bij de rietvegetaties en de 
wilgenstruwelen.  
De nachtvangst met de lichtbakken ging 
bij onbewolkt en windstil weer van start 
om 22u en werd beëindigd om 5u ’s 
morgens. 

 
In totaal werden 271 vlindersoorten genoteerd. 
 
Hiervan waren 61 soorten nachtvlinders die voor het eerst 
in ons werkingsgebied genoteerd werden. 
Het aantal nachtvlinders liep daar door op tot 750 soorten. 
Eind 2018 telden we 772 soorten. 
 
Tijdens de wandelingen werden 45 soorten bladmineerders 
en 36 (dagactieve) nachtvlindersoorten waargenomen, 
naast 21 dagvlindersoorten. 
 
Bladmineerders eten de binnenkant van de bladeren op en 
zo ontstaan soortspecifieke holtes in de bladeren.  
De 45 soorten bladmineerders werden aangetroffen in bla-
deren van 28 plantensoorten, voornamelijk houtige soor-
ten, maar ook van Basterd-wederik, Bitterzoet, Blauw glid-
kruid, Gewone rolklaver, Haagwinde en Melganzenvoet.  
Een voor Limburg nieuwe soort werd aangetroffen op Ro-
binia: het Acaciawolkje, een zuiderse soort. 
 
Feromoonvallen konden 7 vlindersoorten aantrekken, 
waaronder 4 wespvlindersoorten: eiken-, populieren-, wil-
genwespvlinder en frambozenglasvlinder. 
 
’s Morgens werden de nachtvlinders geteld in de lichtbak-
ken: Deze zorgen voor 184 nachtvlinders in alle kleuren, 
maten en vormen. 
 
Het verslag en de volledige soortenlijst vind je op: 
http://www.bladmineerders.be/nl/content/07-07-2018-peer-de-vallei-van-de-abeek 

Acaciawolkje 

Eikenwespvlinder bij feromoonval 
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Wapendrager 

Groot avondrood 

Gele tijger 

Pauwoogpijlstaart 

Populierenpijlstaart Braamvlinder 
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INVENTARISATIE KNOFLOOKPAD BOOMERHEI PEER 
 
De Knoflookpad is één van de zeldzaamste 
amfibieën van Vlaanderen en komt nog 
maar op enkele plaatsen, allemaal in 
Limburg, voor.  
 
In Peer bevindt zich een belangrijke, maar 
kleine populatie. Deze pad leidt een zeer 
verborgen leven en is daardoor moeilijk te 
inventariseren. Dit gebeurde door te 
luisteren naar roepende knoflookpadden in 
de paartijd. Aangezien deze padden 
zachtjes en onder water ‘roepen’, is dit niet 
zo evident en geeft maar een beperkt beeld 
van de aanwezigheid van deze dieren.  
Een andere methode die toegepast wordt, is het vangen van larven (dikkopjes), met een 
schepnet. 
Maar volwassen knoflookpadden werden echter bijna nooit gezien.  
Dus werd een systeem van schermen en ingegraven emmers opgesteld, op dezelfde manier 
als bij een paddenoverzetactie, maar nu volledig rond één poel. Zodoende konden we de 
amfibieën die naar deze poel of van de poel weggingen vangen en inventariseren. 
Gedurende 4 weken, van 23 maart tot 20 april, werden deze emmers dagelijks gecontroleerd 
en alle vangsten geregistreerd.  
 

 
In totaal werden 8 soorten amfibieën gevangen aan deze poel: 
37 Knoflookpadden (23 ♂ + 14 ♀)  11 Kamsalamanders (6 ♂ + 5 ♀) 
19 Rugstreeppadden (17 ♂ + 2 ♀)  95 Gewone pad (64 ♂ , 28 ♀ + 3 juv.) 
102 Alpenwatersalamander (17 ♂ + 85 ♀) 33 Kleine watersalamander (8 ♂ + 25 ♀) 
 6 Bruine kikker (1 ♂, 3 ♀ + 2 juv.)  2 Groene kikker (1 ♂ + 1 ♀) 
 
Van deze 8 gevangen soorten zijn er 3 zeldzame of zeer zeldzame amfibieën, namelijk: 
Knoflookpad (Rode Lijst van amfibieën en reptielen in Vlaanderen: ernstig bedreigd!), 
Kamsalamander (Rode Lijst: kwetsbaar) en Rugstreeppad (Rode Lijst: kwetsbaar). 
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Knoflookpadden hebben een uniek vlekkenpatroon, waardoor ieder individu zich van de 
andere onderscheidt. Elk gevangen dier werd gefotografeerd. De foto’s van elke pad werden 
met elkaar vergeleken om het exacte aantal gevangen dieren te bepalen en om te 
controleren hoeveel terugvangsten er waren.  
Na veel puzzelwerk leverde dit het volgende resultaat op: 9 verschillende vrouwtjes en 12 
verschillende mannetjes. Meerdere dieren werden 2 of 3 maal gevangen, eentje zelfs 4 
maal. De vele terugvangsten tonen aan dat deze padden behalve onder water roepen voor 
een partner, ook rond de poel zwervend op zoek gaan naar een partner.  
 

 
 
 
Kenmerkend voor de Knoflookpad zijn de verticale pupillen, het unieke vlekkenpatroon en de 
grote graafknobbel (metatarsusknobbel) aan de achterpoten. Bij onraad kunnen ze zich 
hiermee zeer snel ingraven in de grond. 
  
Wanneer ze zich bedreigd voelen, zouden ze een lichte knoflookgeur afscheiden. Maar deze 
geur van knoflook heb ik slechts één maal geroken. Dit was toen er 2 mannetjes samen 
gevangen waren in 1 emmer. Mogelijk gebruiken de mannetjes deze geur ook tegen elkaar, 
in hun strijd om een vrouwtje, tijdens de paartijd. 

 
Opvallend voor de Knoflookpad is de grootte van de larven of dikkoppen. Tijdens het 
scheppen in poelen naar amfibieën, vallen de Knoflookpadlarven dus onmiddellijk op. Het 
verschil tussen het dikkopje van de Gewone pad (2 cm lengte) en die van een Knoflookpad 
(meer dan 11 cm) is enorm. 
 

Robert Van Dingenen 
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AFVISSING ABEEK, LOSBEEK, VELLERLOOP EN GIELISBEEK 2018 
 
In 2018 (24 oktober en 5 november) werd door de Vissenwerkgroep van LIKONA in de 
Abeek stroomafwaarts de Berenheidemolen en de zijlopen Losbeek, Vellerloop en 
Gielisbeek bemonsterd op vissoorten. De laatste afvissing door deze werkgroep dateerde 
van 2010. 
17 vissoorten werden gevangen, in afnemend aantal: Bermpje, Serpeling, Riviergrondel, 
Driedoornige stekelbaars, Kopvoorn, Beekprik, Zonnebaars, Blauwbandgrondel, 
Amerikaanse hondsvis, Blankvoorn, Giebel, Rietvoorn, Baars, Tiendoornige stekelbaars, 
Schubkarper, Snoek, en Goudvis. 
 

 
Totaal verdwenen is Beekforel (uitgezet, kwam voor op de Vellerloop), Kwabaal (uitgezet in 
2006-2008) en Paling. Deze soorten trekken ook stroomafwaarts en er is geen optrek meer 
(mogelijk) geweest. 
Mogelijks zijn ook Bruine Amerikaanse dwergmeerval, Vetje, Pos, Bittervoorn en Zeelt 
verdwenen. De bovenloop van de Abeek werd (nog) niet afgevist.  
Beekprik trok zich terug tot Gielisbeek. Sporadisch werd er één gevonden in de Abeek. 
Nieuw is Blauwbandgrondel en Goudvis. 
Geen positieve evolutie. De gescheiden riolering in Ellikom, die momenteel uitgevoerd wordt 
met afvoer van het afvalwater via een collector naar het zuiveringsstation en het oplossen 
van alle vismigratieknelpunten kan het tij wel keren. 

 

 
Freddy Janssens
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Losbeek bij Waterstraat (25 m) 56 3 3 4 66
Abeek stroomafwaarts N73 Baan naar Bree (100 m) 265 6 48 15 10 1 5 3 1 1 1 1 357
Abeek stroomopwaarts N73 Baan naar Bree (100 m) 22 25 79 2 4 4 136
Abeek stroomafwaarts Brogelerweg (50 m) 205 2 4 1 212
Abeek stroomopwaarts Brogelerweg (50 m) 30 47 36 8 1 1 2 125
Abeek Hoogmolenweg - Hoogmolen (50 m) 70 11 50 21 1 2 1 1 157
Vellerloop bij Hoogmolen (50 m) 84 19 25 3 1 5 2 139
Vellerloop aftap bij knuppelpad (25 m) 3 1 1 4 1 10
Abeek stroomopwaarts aftap Vellerloop (75 m) 10 1 13 3 2 5 2 2 1 39
Abeek instroom Gielisbeek - op- en afwaarts (100 m) 68 68 7 7 1 1 1 1 154
Gielisbeek Gielisbeek stroomopwaarts instroom (50 m) 33 1 22 1 57
Abeek stroomafwaarts Berenheide (100 m) 28 151 3 11 1 3 4 201
Abeek Molenstraat - Dorpermolen (50 m) 38 23 3 64

Totaal 902 339 230 98 39 25 23 15 12 8 6 6 5 3 3 2 1 1717
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2018 
 
Sinds 1980 worden op heel wat plaatsen in Vlaanderen amfibieën overgezet tijdens hun 
voorjaarstrektocht van hun overwinteringsplek naar de voortplantingspoelen. Natuurpunt 
houdt de aantallen overgezette kikkers, padden en salamanders die gered worden tijdens 
zulke acties al bijna 40 jaar nauwkeurig bij. De resultaten van 2018 breken alle records. 
 
In 2018 werden in heel Vlaanderen 235.669 amfibieën veilig de weg overgezet. Dat waren er 
nooit meer. Het ging vooral om Gewone padden (65 %), Bruine kikkers (21 %) en 
Alpenwatersalamanders (5 %). Maar ook zeldzame soorten als de Rugstreeppad (47 
exemplaren), Heikikker (106) en Kamsalamander (216) werden geregistreerd. Het vorige 
record werd gevestigd in 2006, toen 200.687 amfibieën konden worden gered. 
 
In de provincie Limburg werden 36.688 dieren overgezet. Topgemeente was Tervuren: hier 
werden maar liefst 12.133 amfibieën levend de weg overgezet. In de top 10 kwam Meeuwen-
Gruitrode uit op een 8ste plaats. 
 
Doorgaans bouwt de paddentrek langzaam op met een trage start midden tot eind februari 
om te pieken in de eerste of tweede week van maart. Dit jaar liep het iets anders. Na enkele 
heel zachte dagen tussen 23 en 29 januari 2018 werden de eerste trekkende amfibieën 
gemeld, maar daarna hield een poolwervel Vlaanderen een hele maand in een ijzige 
koudegreep. In de hele februarimaand werd geen enkele betekenisvolle trek vastgesteld en 
dat is hoogst uitzonderlijk. De trek kwam pas op gang vanaf 6 maart en piekte kort daarna, 
op 10 maart. Op die dag werden in heel Vlaanderen bijna 50.000 amfibieën overgezet in 
Vlaanderen. Een absoluut dagrecord. Bij ons werden er die dag 1.066 dieren overgezet. 
Twee dagen later, op 12 maart, werd bij ons het dagmaximum van 1.368 dieren bereikt.  
 
2018 was ook goed voor een ander record: in totaal werden in Vlaanderen maar liefst 272 
overzetacties georganiseerd door vrijwilligers, verspreid over 133 gemeenten 
Meer info over paddenoverzetacties vind je op www.paddenoverzet.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In totaal hielpen bij 
ons dit jaar 18 
mensen mee met het 
overzetten.  
Met het opzetten en 
afbreken hielpen een 
30-tal mensen mee. 
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Overzet Gestelstraat, In den Damp – Wijshagen 
 
De paddenoverzet werd op 21 januari opgezet, afgebroken werd pas op 17 april. 
 
Een eerste trek van 160 dieren doet zich al voor tussen 24 januari en 2 februari. Het blijft 
meer dan een maand stil door het koude weer. Tussen 4 maart en 16 maart volgt de grote 
trek. Na een koude week volgt op 22 maart een derde trekperiode, die zich doorzet tot de 
opruiming van het paddenscherm. In april zijn nog vooral groene kikkers die op trek zijn. 
Het maximum wordt bereikt op 13 maart met 404 dieren. In 2017 werd de piek bereikt op 14 
maart met 373 dieren.  
In 2017 werden slechts 2.444 dieren overgezet, wat 1/3 minder was dan het jaar voordien, 
toen er nog 3.831 dieren overgezet werden. Een historisch diepterecord. In 2018 deed er 
zich een licht herstel voor: 10% meer dieren dan in 2017. Op één na het slechtste resultaat 
sinds 20 jaar. 
 
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 97.117 stuks overgezet.  
 

 
 
 
De Gewone pad herstelde: 1.366 in 2018 
t.o.v. 966 stuks in 2017. In dat laatste 
jaar liet Gewone pad het afweten, slechts 
1/3 van het aantal dieren van 2016 
(2.769 dieren). 
Bij Rugstreeppad deed zich een 
bijzonder iets voor: er werden 27 
exemplaren overgezet tussen 28 maart 
en 15 april. Van 2005 (eerste 
waarneming) tot dit jaar werden er in 
totaal nog maar 13 rugstreeppadden 
overgezet. Een late trekker die dit jaar 
door de langere overzetperiode pas echt 
opgemerkt werd. 
 
Het aantal alpenwatersalamanders nam 
ook het derde jaar op rij weer toe, bijna 
een verdubbeling na een sterke daling. De soort komt weer boven het jaarlijks gemiddelde. 
Kleine watersalamander deed het iets minder goed dan in 2017 met 250 dieren. In 2017 
deed de soort het wel bijzonder goed. In 2016 25 dieren, in 2017 299 dieren! Liefst 12 x 
meer. 
6 Vinpootsalamanders werden genoteerd. De soort is moeilijk te onderscheiden van de 
Kleine watersalamander. 

Rugstreeppad 
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Bruine kikker deed het een stuk minder (- 40 %) dan in 2017 met 341 dieren en scoort nu 
terug gemiddeld. 
 
Groene kikker blijft stabiel op 372 dieren. In 2017 werden 396 dieren overgezet. In 2015 en 
2014 konden slechts 143, resp. 60 dieren overgezet worden. 
Heikikker kende van 2009 tot 2014 een dalende trend: van 58 stuks naar 1 enkel exemplaar. 
In 2015 werden 7 exemplaren overgezet. In 2016 werden toch weer 22 dieren overgezet. In 
2017 maar liefst 79 dieren. In 2018 noteerden we een kleine daling tot 54 exemplaren, maar 
toch de tweede hoogste score ooit.  
(bron: http://www.hylawerkgroep.be/) 
 
Een 60-tal doodgereden dieren werd er genoteerd. 
 
 
 
 
 
 

  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alpenwatersalamander 2 340 294 256 102 317 372 293 141 107 120 88 34 87 144 286 348 107 118 72 71 106 124 265 

Kl. watersalamander   114 160 126 368 272 208 89 118 51 115 82 45 127 331 145 156 73 15 32 67 25 299 250 

Vinpootsalamander  68 95 156 284 260 75 30 51 11 26 16 12 87 179 139 55 12 6 1 2 5 17 6 

Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 126 86 291 340 381 337 428 396 882 629 500 562 341 

Groene kikker 36 231 196 418 360 543 489 540 553 633 526 236 121 533 385 391 315 272 179 60 143 400 396 372 

Heikikker 11 10 4 6 10 16 11 4 7 11 16 16 5 58 31 33 19 8 2 1 7 22 79 54 

Gewone pad 271 1.287 2.160 2.227 1.892 3.508 5.420 4.909 4853 5.231 5.542 3.075 2.699 3.562 1.954 2.620 3.210 2.518 2893 3.071 2.572 2769 966 1366 

Rugstreeppad           4 1       2  1 4 1 27 

Totaal 340 2.299 3.034 3.348 3.406 5.438 7.529 6.004 5.864 6.173 6.494 3.640 3002 4.745 3.382 3995 4.440 3.418 3.611 4.119 4.492 3.831 2.444 2.681 

Heikikker 
Groene kikker 
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Overzet-Brogelerweg - Ellikom 
 
Op 27 januari werd de paddenoverzet opgezet, afgebroken werd er op 16 april. 
 
We kenden hier ook een kleine trek tussen 28 en 31 januari met 174 dieren. 
De echte trek begint pas op 7 maart. De (terug)trek liep nog voort tot zeker 16 april. 
 
Piekwaardes werden bereikt op 12 maart met 483 dieren (433 februari aan de noordkant van 
de weg en 50 dieren aan de zuidkant). Nooit werden hier op een dag zoveel dieren 
overgezet. 
 
Nog nooit werden hier zoveel dieren overgezet als dit jaar: 3.427. Meer dan in het topjaar 
van 2009 met 2.692 dieren.  
Voor het eerst werden hier ook meer dieren overgezet als aan de Gestelstraat. 
 
Na een afname tot 1.262 dieren in 2015, nam het aantal toe in 2016 tot 1.573 dieren (+ 25 
%) en in 2017 tot 2.077 dieren (+32 %). Nu nog eens 65 % meer in 2018. 
Aan de noordzijde van de-Brogelerweg kwamen 2.917 dieren in emmers terecht (+66 %), 
terwijl aan de zuidzijde 510 (+60 % ten opzichte van 2017) dieren werden opgevangen. 
 
Kleine watersalamander kent een terugval naar 64 dieren, na een heel sterke stijging in 

2017. Toen werden er 5 x meer 
alpenwatersalamanders (129 stuks) 
overgezet als in 2016. 
Alpenwatersalamander blijft in stijgende 
lijn sinds 2014. Nooit werden hier eerder 
zoveel (428 stuks) overgezet. 
Bruine kikker kende hier ook een 
recordscore: 898 dieren. Of meer dan 4 x 
zoveel als in 2017 (214 dieren). 
9 groene kikkers werden overgezet. 
Gewone pad haalde ook een heel hoge 
score: 2.028 dieren of een toename met 
bijna de helft ten opzichte van 2017 
(1.383 dieren). Enkel in 2009 werden er 
nog meer gewone padden overgezet 
(2.692). 
 
 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alpenwatersalamander 7 45 57 28 67 64 67 32 86 145 120 156 158 216 144 178 277 345 428 

Kleine watersalamander       2  2 1 2 4 14 26 10 15 23 129 64 

Bruine kikker 12 141 57 109 128 240 125 184 485 282 269 248 106 285 195 116 214 214 898 

Groene kikker 3 1  2 3 2 3   1 3 6 12  1 5 1 6 9 

Gewone pad 208 960 807 886 645 2.135 1.588 1.021 1.510 2.263 1.530 1.786 731 905 1.274 948 1.058 1.363 2.028 

Totaal 230 1.147 901 1.025 843 2.442 1.785 1.237 2.083 2.692 1.924 2.200 1.021 1.432 1.624 1.262 1.573 2.077 3.724 

 
 
 
 
  

Bruine kikker 
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Opraapacties  
 
   Hellestraat – Ellikom  
   Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen 
   Reppelerweg - Grote-Brogel 
 
Amper enkele dieren werden opgeraapt en aan de overkant gezet. Respectievelijk 40, 
slechts 1 en 12 dieren (2 à 3 avonden per locatie). 
 
   Laarderheidestraat - Grote-Brogel 
 
Buurtbewoners maakten ons attent op een grote paddentrek bij de Laarderheidestraat, 
gelegen tussen de Laarderweg en de Bedrijfsstraat. Hier werden op 3 avonden 94 gewone 
padden van de weg opgeraapt en overgezet. Gelukkig passeren hier weinig of geen auto’s. 
 
 
 
Overzet Noordweg Esmeralda N73 (Omleidingsweg)  
en Steenweg Wijchmaal – Peer 
 
In Peer werden de schermen voor de paddenoverzet op 4 februari geplaatst en op 13 april 
werd alles opgeruimd. Een speciale constructie moest gebouwd worden om de padden naar 
de ingang van de tunnels te leiden en aan de uitgang een systeem om ze op te vangen ter 
inventarisatie. 
Zoals op andere plaatsen, kwam de trek pas opgang vanaf 7 maart, na de koudeperiode met 
nachtvorst. Onmiddellijk volgde de piek op 10 maart 2018. 
 
Totaal hebben we 1.584 dieren overgezet. Dat is meer dan het dubbele van vorig jaar, toen 
hadden we slechts 759 exemplaren.  
Deze stijging in het totaal is vooral te danken aan het aantal Bruine kikkers en Gewone 
padden. Van de Bruine kikker werd het viervoud van vorig jaar overgezet, nl. 446 
exemplaren t.o.v. 110 in 2017. Het hoogste aantal sinds 2006. Bij de Gewone pad werd het 
bijna een verdubbeling van het aantal van vorig jaar, nl 1.097 stuks t.o.v. 585. Het is geleden 
van 2006 dat er in Peer meer dan 1.000 Gewone padden werden overgezet. Deze 2 soorten 
zitten terug in de lift.  
Maar daar tegenover staan de andere soorten, zoals de Groene kikker, 
Alpenwatersalamander en Kleine watersalamander, met zeer lage aantallen. De Groene 
kikker werd dit jaar zelfs niet gezien, andere jaren worden er enkele Groene kikkers 
overgezet, maar dit jaar geen enkele. De Alpenwatersalamander haalde het laagste cijfer 
sinds het begin van de paddenoverzet in Peer. Slechts 36 exemplaren, nog een fikse daling 
t.o.v. de al magere 43 stuks van vorig jaar. De Kleine watersalamander werd in Peer nooit in 
grote aantallen overgezet, maar met slechts 5 beestjes haalden we maar een derde van 
vorig jaar. 
Er werden 73 verkeerslachtoffers geteld, namelijk 65 Gewone padden, 7 Bruine kikkers en 1 
Alpenwatersalamander. 
Tijdens de 4 publieke paddenoverzetavonden zijn er slechts 5 deelnemers geweest, een 
zeer lage opkomst. Het koude weer op enkele zaterdagen is hier waarschijnlijk een oorzaak 
van, maar mogelijk is de interesse bij het publiek er een beetje uit. Er hebben ook geen 
scholen gevraagd voor een paddenoverzet. 
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‘Eco’-tunnels 
Dit was de eerste paddenoverzet in Peer 
met de nieuwe tunnels onder de N73 
(Noordweg). 
182 dieren zijn door de 3 tunnels gegaan, 
voornamelijk padden. Mits een goede 
geleiding naar de tunnels, zullen er dat veel 
meer zijn. 
De eerste dieren die de tunnels gebruikten 
waren 4 padden op 10 maart 2018 ’s 
avonds. In totaal hebben er 175 Gewone 
padden, 5 Bruine kikkers, 1 
Alpenwatersalamander en 1 Kleine 
watersalamander via de tunnels de N73 
overgestoken. 
De geleiding naar de tunnels (opstelling van de schermen) was niet goed, maar we konden 
de schermen niet anders opstellen. De dieren moesten een stuk terug achteruitgaan en dan 
diep naar beneden om in de tunnels te kunnen. Velen bleven boven, in de hoek van de 
schermen ronddraaien en groeven zich in. We hebben bij het opruimen van de schermen  
meerdere dode amfibieën gevonden in die hoeken. 

 
De tunnels waren mogelijk ook te droog en te donker? Er werden padden opgemerkt die 
terug uit de tunnels kropen aan de ingang in plaats van er door te gaan. 
Het eerste opvangsysteem (trechters) aan de uitgangen van de tunnels, was ook niet zo 
goed (te eng, te donker en te kleine uitgang). Waarschijnlijk zijn hierdoor meerdere dieren 
teruggekeerd en via de ingang uit de tunnels gegaan. Het nieuwe opvangsysteem met een 
bredere en open uitgang leverde betere resultaten. Deze constructie werd op 15 maart aan 
de uitgangen van de tunnel geplaatst. 
 

  

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alpenwatersalamander 77 208 161 113 146 178 206 174 152 94 48 63 93 43 36 

Kleine watersalamander 
     

1 
 

1 2 10 1 9 14 15 5 

Bruine kikker 137 1.098 526 228 271 141 160 154 279 367 211 128 109 110 446 

Groene kikker 23 47 14 7 3 1 
 

3 1 2 2 3 4 6 0 

Gewone pad 964 1.343 1.578 635 749 680 662 571 666 821 676 779 669 585 1.097 

Totaal 1.201 2.696 2.279 983 1.169 1.001 1.028 903 1.100 1.294 938 982 889 759 1.584 
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Verloop van de overzet in 2018 (dieren per dag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Damp – Gestelstraat Wijshagen 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Brogelerweg Ellikom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esmeralda – Noordlaan Wijchmaal 

 
 
 
 
 
 

               Freddy Janssens & Robert Van Dingenen   
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ZWERFVUILINZAMELING  
MEEUWEN-GRUITRODE EN PEER 18 MAART 2018 
 
Een actie van Limburg.net.  
Onze afdeling was weer present om in beide gemeenten het zwerfvuil in de bermen langs openbare 
straten en domeinen op te ruimen en deze (tijdelijk) weer beter beleefbaar te maken. 
De gemeenten zorgden zoals voorgaande jaren voor de administratieve en praktische ondersteuning 
zowel voor de actie als voor aflevering van het ingezamelde afval. 
Het is cynisch maar door het werpweggedrag van sommige weggebruikers is deze actie een kleine 
bron van inkomsten voor de afdeling. Anderzijds geeft het wel een goed gevoel om samen met ande-
re verenigingen een nobel doel na te streven. 
In Meeuwen-Gruitrode werd de afval aan Klein-Gestel, Gesteldijk, Krommendijk, Schansdijk en Kolis-
bergen door vrijwilligers opgeruimd. 
In Peer werden door Natuurpunters het Milieu- en Natuurleerpad Mullemer Bemden, de bermen van 
de straten vanaf kruising Vredestraat en Kloosterveld en van Kruisstraat tot Bomerkapel en de ber-
men van de Hoogstraat en de Reppelerweg in de Abeekvallei netjes opgeruimd. 
 

Jan Hendrikx 
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP  
 
17 november in Meeuwen-Gruitrode  
en 8 december 2018 in Peer  
 
 

 
Al jaren stapt de afdeling mee in het project 
plantenverkoop van Natuurpunt.Limburg. De afdeling kan 
tevens de afdelingskas spijzen voor haar eigen werking. 
Natuurpunt wil de achteruitgang van onze wilde dieren en 
planten stoppen.  
Veel vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om onze natuur-
gebieden zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bijzon-
dere natuur. Natuurgebieden alleen kunnen de achteruit-
gang van de biodiversiteit niet stoppen. Het areaal van alle 
tuinen in Vlaanderen en Limburg is een aanvulling om de-
ze doelstellingen te bereiken.  
Natuurpunt kiest voor inheemse planten. Die soorten ves-
tigden zich spontaan in onze streken na de laatste ijstijd en 
zijn aangepast aan onze weeromstandigheden. Natuur-
punt kiest daarom voor “Plant van Hier”. Het zaad is ge-
oogst in eigen streek. De planten zijn bovendien milieu-
vriendelijk geproduceerd en hebben genetisch materiaal 
dat belangrijk is voor onze lokale biodiversiteit. 
Eigenaars van natuurvriendelijke streekeigen tuinen dra-
gen zo bij behoud en versterking van de biodiversiteit en 
doen tegelijkertijd iets om de klimaatopwarming te milde-
ren. De opbrengst van deze actie wordt door Natuurpunt in 
de natuur in de buurt van de mensen geïnvesteerd.  
 
De verdeling van de planten voor Meeuwen was op 17 
november aan het Compostpunt Kapelanijstraat 
(speelplaats Middenschool). Vijf mensen hadden 
bestellingen geplaatst voor 435 planten en 1 zaadmengsel.  
Voor Peer op 8 december aan de terreinen van de 
technische dienst van de stad Peer.  
Er waren 41 bestellingen voor 814 planten, 11 
zaadmengsels en 3 nestkasten. 
 
De stad Peer ondersteunt deze actie door hun inwoners 
een gratis plant naar keuze aan te bieden, de gemeente 
Meeuwen-Gruitrode schenkt een spork. 
Iedere koper kreeg plant-zaai-en snoeitips. 
Natuurpunt dankt de stad Peer de gemeente Meeuwen-
Gruitrode en het Compostpunt Meeuwen-Gruitrode voor 
hun medewerking en om gebruik te mogen maken van hun 
infrastructuur.  

Jan Hendrikx 
 
 
 

Foto’s van en meer info op 
 http://www.natuurpuntlimburg.be/soorten-bomen-struiken
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KALENDER 2019 

 
Inschrijven noodzakelijk voor: (1) 5 € per persoon,  (3) 2€ individueel of 5 € gezin,  (4) 5 € persoon 
Inschrijven niet noodzakelijk bij (2), wel 2 € per persoon 
 
Vergeet ook niet de dinsdagnamiddagen, kleine (herstel)werken worden dan uitgevoerd: 

8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december. 

ACTIVITEIT DATUM UUR AFSPRAAKPLAATS 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 12-1-2019 08:45 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Gereedzetten paddenoverzet Gestelstraat za 19-1-2019 09:00 Parking Buurthuis Weg naar Ellikom 243, Ellikom 

Gereedzetten paddenoverzet Brogelerweg za 26-1-2019 09:00 Parking Buurthuis Weg naar Ellikom 243, Ellikom 

Gereedzetten paddenoverzet Esmeralda za 2-2-2019 09:00 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Snoeicursus fruitbomen (1) za 9-2-2019 9:00 Boomgaard Monshof Monshofstraat 32, Reppel  

VERENIGINGSMOMENT NATUURPUNT za 9-2-2019 15&17:00 't Heem Kloosterstraat 5 Meeuwen 

Vollemaanwandeling za 16-2-2019 20:00 Parking Buurthuis Weg naar Ellikom 243, Ellikom 

Cursus vormsnoei jonge fruitbomen (2) za 23-2-2019 9:00 Neerstraat 18 Beek Bree 

Publieke paddenoverzetacties za 2-3-2019 20:00 Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei zo 3-3-2019 08:45 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Publieke paddenoverzetacties za 9-3-2019 20:00 Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen 

Beheerwerken Abeekvallei za 16-3-2019 09:00 Parking Buurthuis Weg naar Ellikom 243, Ellikom  

Publieke paddenoverzetacties za 16-3-2019 20:00 Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen 

Publieke paddenoverzetacties za 23-3-2019 20:00 Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 6-4-2019 08:45 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Beheerwandeling Abeekvallei za 20-4-2019 09:00 Parking Buurthuis Weg naar Ellikom 243, Ellikom  

Vroege vogelwandeling Militair domein  zo 7-4-2019 07:00 Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen 

Op stap in Bosland – Waterwandeling zo 28-4-2019 14:00 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Wandelen bij de buren Kinrooi Vijverbroek za 4-5-2019 14:00 De Smakerij, Venlosesteenweg 403, Kessenich 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei zo 5-5-2019 08:45 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Wandeling met schapen (3) zo 12-5-2019 14:00 Molenberg, zijweg Reppelerweg Ellikom 

Nachtzwaluwwandeling vr 24-5-2019 21:30 Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 8-6-2019 08:45 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Beheerwandeling Abeekvallei za 16-6-2019 09:00 Parking Buurthuis Weg naar Ellikom 243, Ellikom  

Vlinderwandeling zo 30-6-2019 14:00 Ooievaarsnest Hoogstraat 4, Grote-Brogel 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei zo 7-7-2019 08:45 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 3-8-2019 08:45 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Molenwandeling met bierproeverij (4) zo 11-8-2019 14:00 Parking Hoogmolen, Hoogmolenweg, Ellikom 

Herinneringswandeling Pol Vandewal zo 25-8-2019 14:00 Parking voetbalterrein Nevok Groenstraat Gruitrode 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei zo 1-9-2019 08:45 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Heidewandeling zo 8-9-2019 14:00 Parking RLKM Weg naar Zwartberg Meeuwen-Gruitrode  

Beheerwerken Abeekvallei za 14-9-2019 09:00 Parking Buurthuis Weg naar Ellikom 243, Ellikom  

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 5-10-2019 08:45 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Beheerwerken Abeekvallei za 19-10-2019 09:00 Parking Buurthuis Weg naar Ellikom 243, Ellikom  

Knoflookpadwandeling zo 20-10-2019 14:00 Parking kerkhof Boomerstraat Peer 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei zo 3-11-2019 08:45 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Dag van de Natuur za 23-11-2019 09:00 Parking Buurthuis Weg naar Ellikom 243, Ellikom  

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 1-12-2019 08:45 Kringwinkel Esmeralda Steenweg op Wijchmaal, Peer 

Beheerwerken Abeekvallei za 14-12-2019 09:00 Parking Buurthuis Weg naar Ellikom 243, Ellikom  

Wandelen in voetsporen van Pieter Bruegel zo 15-12-2019 14:00 Ooievaarsnest Hoogstraat 4, Grote-Brogel 
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   WANDELEN 
 

Zaterdag 16 februari 2019 
Vollemaanwandeling 

Vandaag is het bijna volle maan. Nu maar hopen dat de maan niet achter een dik wolkenpak 
verscholen zit. Wij leiden je in deze aparte sfeer door de vallei. Een moment van schoonheid 
en rust in de natuur.  
Tijdens de wandeling zijn er versnaperingen en warme dranken. 
Zaklamp en wandelschoenen worden aangeraden. 
Parking Buurthuis, Ellikom Weg naar Ellikom 243 3670 Ellikom Oudsbergen 20.00 u 
Info: Paul Capals  011 63 12 89  0486 22 48 17 
 

Zondag 7 april 2019 
Vroege vogelwandeling op het militair domein 

In mei leggen alle vogels een ei, in april beginnen ze al fluitend met de hofmakerij. We 
wandelen onder begeleiding van een vogelkenner op zoek naar de typische heidevogels. 
Vogels kunnen gespot worden, waarbij de gids info geeft over kenmerken, leef- en 
broedpatroon van deze heidevogels. Deze wandeling is een bijzondere ervaring om de unieke 
weidsheid van het heidelandschap te ervaren en te beleven. 
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen 3670 Meeuwen Oudsbergen 7.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38 
 

Zondag 28 april 2019 
Op stap in Bosland - Waterwandeling 

Welkom op een wandeling langs de kronkelende beken in de groene Dommelvallei met 
broekbossen en natte hooilanden. Spot het mooie ijsvogeltje laag over de beek voorbijflitsend. 
Geniet bovendien van het frisse groen in het water. 
Parking Kringwinkel Esmeralda, Steenweg Wijchmaal 3990 Peer om 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38 
 

Zaterdag 4 mei 2019 
Wandelen bij de buren Natuurpunt Kinrooi 

Bezoek aan het Vijverbroek, is een prachtig moerasgebied van 140 ha groot op de Belgisch-
Nederlandse grens in Kinrooi. Kenmerkend in Vijverbroek zijn de moerasbossen. Deze 
bestaan uit elzenbroekbos, wilgenstruweel en drijftillen. In het gebied vind je ook 
populierenbossen en vochtige gaslanden. Wandel met je laarzen over de paden, ontdek de 
plantenrijkdom en zoek de sporen van de zoogdieren in de modder. 
Parking De Smakerij, voormalig douanekantoor, Venlosesteenweg 403, Kessenich Kinrooi 
9.00 u.  
Info: Werner Verheijen 0478 63 08 35 
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Zondag 12 mei 2019 
Wandeling met schapen 

Wandeling waarbij gezinnen met kinderen en anderen kennis kunnen maken  met schapen, 
schapendrijven en schapenbegrazing. 
Herder Stijn demonstreert bij de wandeling hoe hij en zijn honden de kudde drijven, bij 
elkander houden en sturen naar de te beheren percelen. Op het einde van de wandeling is er 
een drankje en versnapering. 
Ieder kan individueel of in groep langs dezelfde weg, of via een wandelroute terug naar de 
startplaats gaan. 
Inschrijven via onze Nieuwsbrief. Gezinnen € 5.00, individueel € 2.00  
Samenkomst Aan De Molenberg, zijweg Reppelerweg 3760 Ellikom Oudsbergen om 9.00 u 
Info: Stijn De Vroey 0477 50 72 05,  Jan Hendrikx 0474 40 79 28 
 

Vrijdag 24 mei 2019 
Nachtzwaluwwandeling 

De nachtzwaluw is zonder twijfel een van de meest mysterieuze vogels van Vlaanderen. 
Wandel mee door het duister op het militair schietveld en laat je door de gids leiden op zoek 
naar deze schemer actieve zomervogel. Zijn zang tijdens de jachtvlucht laat in de avond zijn 
de momenten om hem waar te nemen. Deze wandeling is tevens een unieke kans om de stilte 
en de rust van deze omgeving in de avonduren te ervaren. 
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen 3670 Meeuwen Oudsbergen 21.30 u 
Info: Jan Hendrikx 0474 40 79 28 
 

 
 

Zondag 30 juni 2019 
Vlinderwandeling 

Geleide wandeling door de Abeekvallei op zoek naar vlinders. De gids geeft uitleg over de 
diversiteit aan vlinders, hun levenswijze en hoe hun leefgebied verbeterd kan worden. 
Ooievaarsnest, Hoogstraat 4 3990 Grote-Brogel Peer 14:00 u 
Info: Robert Van Dingenen  0496 84 85 38 
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Zondag 11 augustus 2019 
Molenwandeling met bierproeverij 

Wandeling langs de Hoogmolen, de Neermolen en de Olieslagmolen in Ellikom met onderweg 
twee degustaties van plaatselijk gebrouwen bier. Dit vertaalt een stuk plaatselijke geschiede-
nis in de Abeekvallei. Graanmalen, olieslaan en bierbrouwen, eeuwenoude streekgebonden 
ambachten met natuurlijke producten. Peter Colemont, amateur-bierbrouwer, serveert tijdens 
twee haltes bij een molen eigen gebrouwen bier met hapjes. 
Inschrijven via onze Nieuwsbrief, € 5.00 per persoon 
Parking Hoogmolen, Hoogmolenweg 3670 Ellikom Oudsbergen 14.00 u 
Info: Jan Hendrikx 0474 40 79 28 en Peter Colemont 0499 60 60 19 

 
Zondag 25 augustus 2019 

Herinneringswandeling Pol Vandewal 
Boeiende vergezichten, wandelen over duinen, ervaren van stilte. Natuurreservaat De 
Oudsberg heeft vele troeven. Je kan het allemaal ontdekken tijdens deze wandeling. 
Parking voetbalterrein Nevok, Groenstraat 3670 Gruitrode Oudsbergen 14.00 u 
Stevig schoeisel, niet geschikt voor wandelwagens. 
Info: Willy Lipkens  089 85 54 94 
 

 
 

Zondag 8 september 2019 
Heidewandeling 

In de stille Kempen op de purperen hei, zong Armand Preud’homme. Vroeger bestond de 
Kempen uit één grote heidevlakte. Die is nu grotendeels verdwenen. Kom mee genieten van 
één van de laatste grote heidegebieden in Vlaanderen. 
Parking RLKM ,Weg op Zwartberg 3670 Meeuwen Oudsbergen 14.00 u 
Info: Jan Paesen 0476 35 19 38 
 

Zondag 20 oktober 2019 
Knoflookpadwandeling 

De Knoflookpad is zeer zeldzaam en komt nog maar op slechts enkele plaatsen voor in Bel-
gië. Maak kennis met het verborgen leven van deze pad tijdens deze geleide wandeling langs 
enkele nieuw aangelegde poelen en leefgebieden voor de Knoflookpad. 
Parking aan het kerkhof van Peer, Bomerstraat 3990 Peer om 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 0496848538 

 
Zondag 15 december 2019 

Wandelen in de voetsporen van Pieter Bruegel 
De omgeving van de Abeekvallei heeft nog bijzondere landschappelijke kenmerken. We 
maken kennis met de omgeving waar omstreeks 1530 onze beroemde schilder geboren werd. 
In deze context is het Ooievaarsnest, zijn geboortehuis, een ideale vertrekplaats. 
Ooievaarsnest, Hoogstraat 4 3990 Grote-Brogel Peer 14.00 u 
Info: Paul Capals  011 63 12 89  0486 22 48 17 
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   ACTIVITEITEN KERN DOMMELVALLEI 

 
   ACTIVITEITEN ABEEKVALLEI 
 
 
Iedereen is ook welkom tijdens de beheerwerken in het najaar en de winter en verkennende 
wandelingen in de lente. Gezien het moeilijk te plannen is, wordt aan de geïnteresseerden 
gemaild waar er gewerkt of gewandeld wordt. 
We spreken af aan het Buurthuis van Ellikom om 9.00 u. Gewerkt en gewandeld wordt tot 
ongeveer 12.00 u. 
 

- zaterdag 19 & 26 januari (p) 
- zaterdag 16 maart 
- zaterdag 20 april 
- --- 
- zaterdag 16 juni 

- --- 
- zaterdag 14 september 
- zaterdag 19 oktober 
- zaterdag 23 november 
- zaterdag 14 december 

 
Dag van de Natuur zaterdag 23 november 
Een dag waar iedereen een halve of ganse dag de handen uit de mouwen kan steken.  
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243, Ellikom Oudsbergen 9.00 u en om 
14.00 u. 
 
Klusdagen  
Gewoonlijk op de eerste dinsdag van de maand worden er kleine (herstel)werken uitgevoerd. 
Gezien het moeilijk te plannen is, wordt aan de geïnteresseerden gemaild waar er gewerkt 
wordt. Telkens van 13u00 tot 16u. 
dinsdagen: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni,  
3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december 
 
Zomeravonden: één avond in de week. Geïnteresseerden worden gemaild. 
 
Info: Freddy Janssens  0476 30 67 64 

 
(p) gereedzetten van paddenoverzetacties om 9:00 u 

  

 
De Kern Dommelvallei Peer organiseert, voor groot en klein, maandelijks een vaste activiteit. 
We doen dit in het eerste weekend van de maand, afwisselend op zaterdag of zondag. De 
inhoud van deze activiteit varieert tussen wandelingen en beheerwerken. Dit hangt af van de 
tijd van het jaar of de op dat moment uit te voeren werken. 
Afspraakplaats is de parking aan de Kringwinkel Esmeralda, Steenweg op Wijchmaal, Peer 
om 08.45 u. Het einde is voorzien rond 12.00 u  
Denk aan laarzen of stevig schoeisel en kledij die nat of vuil mag worden. 
Deze activiteiten gaan door op volgende data: 
 

- zaterdag 12 januari  
- zaterdag 2 februari (p) 
- zondag 3 maart 
- zaterdag 6 april 
- zondag 5 mei 
- zaterdag 8 juni 

 

- zondag 7 juli 
- zaterdag 3 augustus 
- zondag 1 september 
- zaterdag 5 oktober 
- zondag 3 november 
- zondag 1 december 

 
Info: Robert Van Dingenen  011 63 55 94  0496 84 85 38 
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   PADDENOVERZETACTIES 
 

Zaterdag 2, 9, 16 en 23 maart 2019 Publieke paddenoverzetacties 
 

Om de mensen kennis te laten maken met padden, kikkers en salamanders zijn er publieke 
overzetacties aan de Gestelstraat, In den Damp in Meeuwen om 20.00 u. Een vrijwilliger van 
Natuurpunt begeleidt deze activiteit. 
Afspraakplaats: hoek Gestelstraat – Kolisbergen Meeuwen Oudsbergen. 
Houd er rekening mee dat amfibieën pas trekken bij een temperatuur van 8 graden. 
Een zaklamp en een fluovestje zijn een aanrader. 
Info: Freddy Janssens  0476 30 67 64 algemeen.  
   Jan Paesen  011 79 25 64 Meeuwen 
 
 
   CURSUSSEN 
 

Zaterdag 9 februari 2019 Snoeicursus fruitbomen 
 

Een activiteit van Werkgroep Isis i.s.m. Velt Peer en Natuurpunt  
Pierre Zanders is zoals voorgaande jaren lesgever. 
In de voormiddag 9.00 u is er theorie in het Buurthuis van Reppel Bocholt  
In de namiddag 13.30 u is er de praktijk in de boomgaard van het Monshof in Reppel 
Inschrijven vereist!  
Stuur uw gegevens naar educatie@werkgroepisis.be: naam, tel.nr., adres, e-mail adres.  
€ 5,00 voor niet-leden, voor leden gratis 
Info: www.werkgroepisis.be, Jan Hendrikx 0474 40 79 28 

 
Zaterdag 23 februari 2019 Cursus vormsnoei jonge fruitbomen 

 
Een activiteit van Velt Peer en Natuurpunt i.s.m. Werkgroep Isis 
In 2016 plantte Mieke Vertongen in haar boomgaard appels, peren, kersen, lindes, pruimen, 
na, kweeperen, perziken, abrikozen, 2 van elk, en een moerbei en een abrikoos. Hoe starten 
met een boomgaard en hoe die jonge bomen in de goede vorm kunnen gesnoeid worden, dat 
zal Pierre Zanders ons vertellen. 
Locatie: Neerstraat 18 Beek Bree 13.30 u 
Geen inschrijving vereist. € 2,00 niet-leden, leden gratis. 
Info: marcel.vanderhoydonc@telenet.be, Jan Hendrikx 0474 40 79 28 
 
 
   

VERENIGINGSMOMENT 
VOOR LEDEN NATUURPUNT MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

't Heem, Kloosterstraat 5 Meeuwen zaterdag 9 februari 2019 
 

Om 15.00 u starten we met een winterwandeling in de Abeekvallei. Voorzie warme schoenen 
die tegen een modder kunnen! 

Vanaf 17.00 u verwachten we jullie op dit afdelingsmoment voor een hapje en drankje. 

We brengen een kort beeldverslag van de activiteiten van het voorbije jaar met daarbij nog 
enkele meldingen en bevragingen aan en van onze leden. Hiermee hebben we dan ook 
een algemene ledenvergadering. Inspraak is verzekerd. 
  Info: Jan Hendrikx  011 63 38 54  0474 40 79 28 



                                                                                     KALENDER 2019 
 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2018 NATUURPUNT  72 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

INHOUDSOPGAVE 

 
VOORWOORD 1 
  
MEDEWERKERS 2 

LEDEN 5 

KOM UIT JE SCHELP DE NATUUR HEEFT JE NODIG 6 

WERKING KERN DOMELVALLEI PEER 7 

PERS 8 

  
RESERVATENWERKING VALLEI VAN DE ABEEK  16 

RESERVATENWERKING DOMMELVALLEI 28 

  
EDUCATIEF NATUURBEHEER 31 

CURSUSSEN 36 
  
WWW.ABEEK.WAARNEMINGEN.BE 37 

ZELDZAME SOORTEN 37 

WILDE BIJEN KOLIS 42 

OPVOLGING DAGVLINDERS  46 

ONDERZOEK MICRO- EN ANDERE VLINDERS 52 

INVENTARISATIE KNOFLOOKPADDEN BOOMERHEI PEER 54 

AFVISSING ABEEK, LOSBEEK, VELLERLOOP EN GIELISBEEK 56 

OVERZETACTIES AMFIBIEËN 57 

ZWERFVUILINZAMELING PEER EN MEEUWEN-GRUITRODE 64 

BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP  65 

  KALENDER 2019 66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De foto’s in dit jaarboek zijn van: Jan Hendrikx, 
Marjon Hoogendam, Freddy Janssens, Maarten 
Jacobs, Jo Raemen en Robert Van Dingenen 



                                                                                     KALENDER 2019 
 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2018 NATUURPUNT  73 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

 



                                                                                     KALENDER 2019 
 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2018 NATUURPUNT  74 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

  



                                                                                     KALENDER 2019 
 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2018 NATUURPUNT  75 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


