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Onze afdeling is nu iets meer dan een jaar geleden opgestart en nu kunnen we
voor het eerst terugkijken
op een gans jaar werking
als afdeling
van
Natuurreservaten.
Op kruissnelheid
zijn we nog niet, maar we zijn al aardig uit de
startblokken.
Dank zij de aankoop of huur van onze eerste percelen in de vallei van de
Door
Abeek, kunnen we aan de slag in onze “natuurreservaten
in spel’.
beheerswerken
uit te voeren en wandelingen
te organiseren willen we bij het brede
publiek bekend worden.
Maar we zijn zelfs nog niet genoeg bekend bij onze eigen leden. Daarom was
het absoluut nodig om iedereen op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen
binnen onze vereniging.
Dat kan via een eigen ledenblad ofwel via een jaarlijkse
publicatie, aangevuld met mededelingen
via het tijdschrift van Natuurreservaten.
We
kozen voor het laatste, in de vorm van een luchtig uitgewerkt jaarverslag,
waarin ook
de grote activiteiten van het komende jaar reeds opgenomen worden. De lezer zal er
zich bij het doornemen van dit jaarboek van kunnen vergewissen
dat we niet hebben
stil gezeten .
Als we de doelstellingen,
geformuleerd
op de stichtingsvergadering
op 26
augustus 1994 , overlopen, mogen we tevreden zijn. Maar op het vlak van leden- en
fondsenwerving
moeten we nog een hele weg afleggen. Hieraan zullen we dit jaar
wat moeten doen. Met zijn allen moeten we dit als een prioritaire taak opvatten,
want onze leden zijn, naar de toekomst toe, de kracht van onze vereniging .
We nodigen onze leden, die zich wat meer actief willen inzetten uit om deel te
nemen aan de werking. Iedereen die af en toe een uurtje kan vrij maken voor de
natuur is welkom. Bij beheerswerken
maken vele handen het werk aangenaam
.
Daar groeit ook vanzelf een vriendschappelijke
sfeer, die zeer belangrijk is voor het
voortbestaan van de vereninging.
Ook mensen die hun hobby voor een deel willen uitoefenen ten bate van het
natuurbehoud
zijn van harte welkom. Wie graag foto’s maakt, graag in de “grote
tuin” werkt, graag moppen tapt, graag dingen in elkaar knutselt, graag op de
computer typt, graag een hapje klaar maakt, graag met mensen praat, graag allerlei
dingen organiseert,
graag iets leert van anderen of anderen iets wil bijbrengen ,
graag tekent, graag op ontdekking uit gaat, OF graag creatief bezig is, EN wie de
natuur een goed hart toe draagt, kan zeker zijn steentje bijbrengen.
Dit, en nog veel meer, gaan we bespreken
op vrijdag
in de Teutenzaal van het Poorthuis
te Peer, tijdens
van onze afdeling.
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Ontstaan en evolutie:

Vroegere, maar zeker ook recentere studies over de Abeek bevestigden
dat de
Abeek, op vlak van natuurwaarden,
fel ondergewaardeerd
was. Sinds het wegvallen
van de vroegere milieuvereniging,
Calluna, in Meeuwen-Gruitrode
was de werking
rond de Abeek stilgevallen.
Daarom besloten Natuurreservaten
samen met N.A.N.,
de activiteiten rond de Abeek terug op gang te brengen.
Op vrijdag 29 januari 1993 werden alle geïnteresseerden
op een informatievergadering
uitgenodigd
in het Buurthuis te Ellikom. Daar werd een werkgroep
Abeekvallei opgericht. In die werkgroep werden al dadelijk verschillende
initiatieven
genomen
: wandelingen,
elektrisch
vissen,
deelname
aan een volksfeest,
beheersovereenkomsten
sluiten, overtredingen
aanklagen, enz. De werking van de
groep, die verder “Collectief Abeek” werd genoemd, ging verder met maandelijkse
vergaderingen
en vele activiteiten. Op 6 mei 1994 werd beslist om de werking verder
te zetten als een afdeling van Natuurreservaten.
Op 26 augustus 1994 had de oprichtingsvergadering
plaats in het
Buurthuis te Ellikom, waar de vergaderingen
tot dan toe waren gehouden. Daar werd
afdeling
Meeuwen-Gruitrode
en Peer
de oprichting
van Natuurreservaten
goedgekeurd.
Dirk Vandewal werd voorlopig als voorzitter aangeduid.
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De doelstellingen

van de nieuwe

afdeling

waren:

- Werken aan de versterking
van natuurbehoud
en landschapszorg
in de
verschillende
deelgemeenten
van
Meeuwen-Gruitrode
en
Peer
in
samenwerking
met besturen, structuren en verenigingen in de gemeenten.
- Uitbouwen van een natuurreservaat
‘ABEEK” stroomopwaarts
van Reppel,
alsmede de aankoop en beheer van waardevolle
percelen natuur in de vallei
van de Abeek.
- Samenwerking
met andere terreinbeherende
versterking van natuurbehoud
en landschapszorg.
- Organiseren

van initiatieven

- Het nemen van initiatieven
v. z. w. te bevorderen.

verenigingen

in de regio

ter

voor leden- en fondsenwerving.
om de naambekendheid

van Natuurreservaten

- De uitbouw
van natuurontwikkelingsprojecten
Meeuwen-Gruitrode.
(vb. Vleermuizentunnel
Neerglabbeek).

in de gemeenten

Peer en

- De uitwerking van een natuureducatief
aanbod
Meeuwen-Gruitrode
( wandelen, vormingsactiviteiten,

in de gemeenten
natuurbeleving).

Peer en

- Betrekken

van jongeren

en vrouwen

bij de werking.

Op 14 oktober , tijdens de administratieve
oprichting in het Heem te Meeuwen
werden Paul Capals, Koen Antonissen en Edgard Meeuwissen
respectievelijk
als
voorzitter, secretaris en penningmeester
aangeduid.
Op 15 december 1994 had reeds de eerste Algemene
nieuwe afdeling plaats in café “De Heikant” in Ellikom.
Waf er in 7995 gebeurd

is kunt U in dit JAARBOEK
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Medewerkers:
1. Afdelinqsfotografen:
- Mathieu Geelen Weg naar Opoeteren 54 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 089/85.71.87.
- Marcel Van Waerebeke
Visserskaai
11 2000 ANTWERPEN
Tel: 03/23.77.513
- Georges Van Hout Overweglaan
1 3990 Wijchmaal Tel:/ 011/73.10.83

2. Aankoopcel:
- Freddy Janssens Spinnerijstraat
2 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.37.27
- Paul Capals Kaulillerweg 35 3990 GROTE BROGELTel:
011/63.12.89
- Dirk Vandewal Weg naar Opoeteren 109 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 089/85.72.48

3. Afqevaardiqden
- Zie hoofdstuk

adviesraden:

9

4. Bestuursleden:
Voorzitter:
- Paul Capals

Kaulillerweg

35 3990 GROTE

BROGEL

Tel: 011/63.12.89

Penningmeester:
- Edgard Meeuwissen

Heikantstraat

22 3670 ELLIKOM

Tel: 01 í/63.41.37

Secretaris:
- Koen Antonissen

Genitstraat

62 3670 MEEUWEN

Tel: 011179.21.22

Bestuur:
- Michel Broeckmans
Weg op Bree 28 3670 MEEUWEN
Tel: 011/79.39.64
- Piet Coninx Lijsterbessenlaan
10 3990 Wijchmaal TEL: 011/73.47.38
- Jan Hendrikx Laarderweg
57 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.38.54
- Jan Paesen Salviastraat
15 3670 MEEUWEN
Tel: 011/79.25.64
- Bart Paesen Salviastraat
15 3670 MEEUWEN
Tel: 011/79.25.64
- Freddy Janssens Spinnerijstraat
2 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.37.27
- Willy Lipkens Tienderstraat
31 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 089185.54.94
- Mathieu Plessers Tienderstraat
5 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 089/85.58.67
- Theo Vandael Weg naar Opoeteren 76 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 089/85.58.70
- Jef Thaens Heikantstraat
6 3670 ELLIKOM Tel: 011/63.41.38
- Leopold Vandewal Weg naar Opoeteren 109 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 089/85.72.48
- Dirk Vandewal Weg naar Opoeteren 109 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 089/85.72.48
- Georges Van Hout Ovetweglaan
1 3990 Wijchmaal Tel:/ 011/73.10.83
- Mathieu Geelen Weg naar Opoeteren 54 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 089/85.71.87.
- Marcel Van Waerebeke
Visserskaai
11 2000 ANTWERPEN
Tel: 03/23.77.513

JAARBOEK
AFDELING
Pagina

8

1995 NATUURRESERVATEN
MEEUWEN-GRUITRODE

vzw
/ PEER

Hoofdstuk

ONZE AFDELING

3.

5. Beheersploecl:
Conservator:
- Freddy Janssens Spinnerijstraat
2 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.37.27
Freddy kon dit jaar met een twintigtal anthousiaste
beheersmedewerkers
aan de slag in
enkele te beheren percelen.
- 7 leden volgden

dit jaar een cursus

natuurbeheer

in Neerpelt.

6. Inventarisatie:
-

Koen Antonissen
Genitstraat 62 3670 MEEUWEN
Tel: 011/79.21.22
Mathieu Geelen Weg naar Opoeteren 109 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 089/85.71.87
Peter Parren Sint-Jobstraat
5 3990 PEER Tel: 011/63.21.54
Leopold Vandewal Weg naar Opoeteren 109 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 89/85.72.48
Bart Paesen Salviastraat
15 3670 MEEUWEN
Tel: 011/79.25.64
Freddy Janssens Spinnerijstraat
2 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.37.27

7. Leden/fondsenwervinc/pers:
- Edgard Meeuwissen
Heikantstraat
22 3670 ELLIKOM Tel: 011/63.41.37
- Paul Capals KaulilleMieg 35 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.12.89
- Piet Coninx Lijsterbessenlaan
10 3990 Wijchmaal
TEL: 011/73.47.38

8. NatuurqidserVwandelingen:
l

Mathieu Geelen Weg naar Opoeteren 54 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 089/85.71.87
Jan Paesen Salviastraat
15 3670 MEEUWEN
Tel: 011/79.25.64
Leopold Vandewal Weg naar Opoeteren 109 3670 NEERGLABBEEK
Tel: 89/85.72.48
Freddy Janssens Spinnerijstraat
2 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.37.27

Leden:
Aantal leden
dec. 1994
nov. 1995

De ledenwerving
l

Meeuwen-Gruitrode
28
42

zal een actiepunt

Peer
36
59

zgn voor het komende

Totaal
72
101

jaar.

Werkinqsqebied:

De kaart op volgende
hierover: zie hoofdstuk 4.
In hoofdstuk
gebied

pagina

4, reservatenwerking

geeft

ons werkingsgebied,

komen we uitvoerig
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Beleidswerking:
Welke beleidsvisies

moeten

wij verdedigen

?

We hebben nu reeds enkele percelen natuurgebied
aangekocht of in huur
genomen. Dat is een goede zaak om te redden wat er op dit moment nog is,
maar we moeten er niet vanuit gaan dat beheren van een natuurgebied
voldoende is. Vast staat dat de kwaliteit van de natuur steeds achteruit gaat,
ondanks de vele en goede initiatieven.
De jeugd zal misschien vol verwondering
kijken naar de pracht van
sommige natuurgebieden,
maar oudere mensen weten maar al te best dat
dit maar een afgietsel is van wat het vroeger was. Door het beheren van
reservaten alleen zal die tendens niet veranderen,
we zullen zo de aftakeling
wel beter kunnen volgen.
Waar zitten dan de problemen?
Dat zijn de vervuiling

van het leefmilieu

en de ruimtel(ike

versnippering.

De mens staat centraal in het aardse gebeuren, maar dat geeft hem niet
het recht om ander leven naar goeddunken
te vernietigen.
Als de mensheid
zich daar niet van bewust wordt, zal het leefklimaat op aarde steeds achteruit
gaan. En waar ligt de grens? Voor heel veel planten en dieren is het al te laat.
En hopen dat het menselijk vernuft later het tij wel tijdig zal doen keren is een
utopie. Het zal niet meer kunnen. Het zal gewoon al onbetaalbaar
worden.
Ik herinner me nog goed dat nog maar 20 jaar geleden al gewaarschuwd
werd voor de vervuiling
van de oppervlaktewaters.
We zouden alleen nog
water uit flessen kunnen drinken afkomstig uit Noorwegen en Zweden. Ik dacht
toen dat het niet zo een vaart zou lopen. We zouden het water toch nog altijd
zelf kunnen oppompen. Maar sneller dan gedacht betalen we meer voor 1 liter
water dan voor 11 huisbrandolie,
terwijl we in ons gezegend landje toch een
overvloed aan water hebben.
Gelukkig kunnen de watermaatschappijen
het grondwater nog gezuiverd
krijgen, maar blijft dat duren ? En zo ja, tegen welke kosten? De laatste
analyses van de waterkwaliteit
van de Vlaamse waterlopen
laten wel een
zekere verbetering zien, maar we moeten er ons van bewust zijn dat het relatief
eenvoudig
is om het geloosde water van huishoudens
en industrie via een
waterzuiveringsinstallatie
naar een aanvaardbaar
peil te brengen. Hierdoor
gaat de waterkwaliteit
van de ontvangende
waterloop verbeteren
,telkens een
nieuw zuiveringsstation
ingeschakeld wordt . Maar het gevaar zit dieper.
JAARBOEK
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Voor het regenwater dat reeds vervuild op de aarde terecht komt en voor
de sproeistoffen en meststoffen die in de landbouw gebruikt worden, zullen we
pas later de rekening gepresenteerd krijgen.
De waterkwaliteit
van de Abeek is rechtstreeks afhankelijk van de
eigenschappen van het kwelwater, dat langs gans haar loop de beek van water
voorziet. Dat kwelwater is nu nog zuiver . Het is water dat lange tijd geleden
( tot 100 jaar) is gevallen ergens in het stroomgebied van de beek. Als we nu al
vernemen dat de kwaliteit van de diepere waterlagen stilaan achteruitgaat,
mogen we er ons aan verwachten dat dit kwelwater vervuild zal worden. En
hier helpen geen zuiveringsstations.
Ze worden zelfs overbodig, want een
beetje gezuiverd water bij een grote hoeveelheid verontreinigd water kan het
ook niet meer maken. Het omgekeerde scenario van nu.

Kwclzone

Infiltratie
Neerslag

Kwelzone

Infiltratiegebied

Dit is misschien een pessimistische voorstelling, maar als we er niets aan
van die achteruitgang
kunnen we
doen, wordt het zo. Een voorbeeld
vaststellen
in het waterwinningsgebied
aan de Opitterkiezel in Bree. Daar
moest een nieuwe ( = diepere) put gemaakt worden omdat de oude teveel
nitrieten en herbiciden bevatte. Als we daarbij nemen dat de echt intensieve
landbouw ( voornamelijk de maïscultuur) nog maar een 20-tal jaren op grote
schaal wordt bedreven, dan is een serieuze bezinning meer dan op zijn plaats.
Het is deze evolutie die we gaan vaststellen
maar laat ons niet wachten tot het te laat is.
JAARBOEK
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De tweede pijler van ons beleid
ruimtelijke ordening zijn.

moet het streven

naar

een

goede

Tot voor een goede 100 jaar geleden leefde de mens in een zekere
symbiose met de natuur. Hij was ervan afhankelijk voor zijn onmiddellijke
noden. Door de technische vooruitgang
en vrije tijd waarover de huidige mens
beschikt, is zijn invloed op natuur en landschap veel te groot geworden.
In
Vlaanderen
heeft men daarenboven
nog de boot voor een goede ruimtelijke
ontwikkeling gemist is, omdat de aandacht van de intelligentsia
in de cruciale
periode werd opgeslorpt door oorlog, wederopbouw
en taalstrijd.
Het gevolg daarvan is een zeer versnipperd
landschap.
De druk van
harde sectoren zoals wegen, woningen en industrie is zeer groot geworden op
de zachte sectoren, zoals landbouw en natuurbehoud
en landschapszorg.
Spijtig genoeg is de moderne grootschalige
landbouw een bedreiging
gaan
worden voor de zwakste partner: het natuurbehoud.
Maatregelen
zoals een
MAP zijn een must als men de kwaliteit van de natuurgebieden
wil behouden.
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a. Algemeen,
financiering:

inventarisatie,

doelstellingen,

aankoopbeleid

en

Welke natuur?
De natuur in de omgeving van de Abeek was tot voor kort een door
eeuwenlange
menselijke
beïnvloeding
opgebouwde
aaneenschakeling
van
veelal halfnatuurlijke
systemen: heide, hooilanden,
rietlanden,
houtkanten,
grachten, sloten, . .. Tal van spontane flora- en fauna-elementen
vonden er hun
biotoop. In al deze systemen werd een deel van de natuurlijke produkten
geoogst, totdat deze, sinds een paar tiental jaren, niet meer nodig waren of
vervangen
werden door goedkopere
producten. Het beheer van wat we nu
natuurgebied
noemen, bleef achter. Verruiging, verbossing traden op, andere
gebruiksvormen
(weekendverblijven)
doken op of werden mogelijk (maïsteelt
na schaalvergroting
en ontwatering).
Ook in de vallei van de Abeek, zij het
plaatselijk. Enkele boeren hielden vol en wisten enkele mooie hooilanden te
behouden.
Door een hoge kweldruk
bleven ook een aantal rietlanden
gespaard.
Door militaire activiteiten
bleef ook het heidelandschap
van het
brongebied behouden.
De Abeek mocht haar talrijke meanders behouden en door zuivering
van het huishoudelijk
afvalwater
(op enkele lozingen na) ook haar goede
waterkwaliteit en haar watergebonden
fauna.

I

Hierdoor werd het geheel van de Abeek de (nagenoeg)
en unieke beekvallei
van Vlaanderen.

meest waardevolle
l

De opdracht
die de afdeling
Meeuwen-Gruitrode
/ Peer van
Natuurreservaten
vzw zich heeft voorgenomen
is dan ook die hoge verscheidenheid
aan plante- en diersoorten en aan biotopen (“bio-diversiteit”)
te
behouden en daar waar soorten en biotopen zijn verdwenen deze terug kans te
geven.
De aandacht dient dan ook uit te gaan naar soorten, die zeldzaam en/of
bedreigd zijn of zelfs verdwenen
zijn, en naar waardevolle
biotopen, die zich
niet zonder invloed van de mens (natuurbeheerder)
kunnen handhaven.
Die
aandacht wordt hierna vertaald in doelstellingen.
Deze werden uitgewerkt voor
een aantal gebieden (de vallei werd opgedeeld
in een viertal gebieden) en
worden verder per gebied in beheer (17,50 ha dd. 01.12.1995) gespecificeerd.
De doelstellingen
zullen later omgezet worden in beheersplannen.
In deze
plannen zal het beheer per gebied beschreven
worden om de voorgestelde

JAARBOEK
AFDELING
Pagina

14

1995 NATUURRESERVATEN
MEEUWEN-GRUITRODE

vzw
/ PEER

Hoofdstuk

RESERVATENWERKING

4.

doelstellingen,
behoud en ontwikkeling
Abeekvallei, te realiseren.

van de unieke natuurwaarden

van de

Ook aan het behoud van de waterkwaliteit
en van de structuurkwaliteit
van de Abeek en aan de migratiemogelijkheden
van fauna-elementen
in deze
beek zal moeten gewerkt worden.
Natuurelementen
(kleine landschapselementen) in de omgeving zullen niet vergeten worden.
Welk beheer?
Het beheer zal in de eerste plaats bestaan in het behoud van
zeldzaam geworden biotopen: heide en vennen door periodiek kappen van
bomen en plaatselijk plaggen (herstelbeheer);
hooilanden
door maaien met
afvoer van het maaisel, rietlanden
en drijftilachtige
moerasvegetaties
door
verwijderen
van boomen struikopslag,
eventueel
door afvoer
van
plantemateriaal
en strooisel,. . .
Plaatselijk, zeker bij historische
sites, kan aan landschapsherstel
gedacht worden: omzetten van ruigtes naar hooilanden
(halfopen hooilandlandschap).
Vroegere agrarische praktijken kunnen er zo goed als mogelijk
verder gezet worden in de vorm van beheersmaatregelen.
Ook zal na verloop van tijd en na verdere verwerving
van terreinen
moeten gedacht worden aan een plaatselijk extensivering
van het beheer door
het inzetten van “grote grazers”: schapen, runderen en/of paarden. Verder kan
ook plaatselijk voor ‘niets-doen’
(het niet meer ingrijpen in de natuurlijke
successie) geopteerd
worden, een maatregel die leidt tot het eindstadium
broekbos.
Verder
dient
er gestreefd
te worden
naar
de
optimale
milieuomstandigheden
en uitwendige
omgevingsfactoren,
zoals naar een
optimale
waterhuishouding,
(grondwaterpeilen,
-schommelingen
en stromingen (kwelsituaties))
en naar een zeer goede oppervlaktewaterkwaliteit.
Dit in alles dient te gebeuren in functie van bedreigde
(en tijdelijk?
verdwenen)
plante-, vlinder-, sprinkhaan-, libel-, vis-, amfibie- en vogelsoorten.
Het natuurbeheer
dient te leiden tot het tot stand brengen of tenminste tot het
behoud van een grote landschappelijke
verscheidenheid,
waarbinnen
een
grote rijkdom aan zowel planten als dieren zich kan handhaven
en/of
ontwikkelen.
Dit alles vanzelfsprekend
ook in functie
van de vereniging en haar materiële en financiële
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Hoe financieren

?

Onderstaande
tabel geeft een overzicht
veilig gestelde gebieden in ‘94 en ‘95.

GEMEENTE
MEEUWEN

Afd
1

Sec
a

de voor

OPP OMSCHR
0,l hooiland

199 1 0,063 1moeras

ERPEKOM

-

NUMMER
187a

van

ZONE
3

I

natuurbehoud

STATUS
Eigendom

3

IVerkover

JAAR
1994

1 1995 1

GROTE-BROGEL
GROTE-BROGEL
GROTE-BROGEL

3
3
3

d
d
b

179a
183
184

0,606 hooiland
0,092 hooiland
0,092 hooiland

4
4
4

Verk over
Verk over
Verk over

1995
1995
1995

GROTE-BROGEL
GROTE-BROGEL
GROTE-BROGEL

3
3
3

b
b
b

207
208a
211

0,349 moeras
0,235 hooiland
0.244 hooiland

4
4
4

Beheer
Beheer
Beheer

1994
1994
1994

NATUUR
RESERVATEN:
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Daarvoor hebben we in ‘96 ook uw steun nodig. Uw lidmaatschap
is voor
ons onmisbaar om onze inspanningen
vol te houden en zo mogelijk nog uit te
breiden. Want alleen met z‘n allen geven we de natuur echt een toekomst.
Hernieuw uw lidmaadschapskaart
!
* Gewoon lid
* Jeugdlid (-18) of seniorlid (+65)
* Donateur (met fiscaal attest voor 1 .OOO BEF)

600 BEF
400 BEF
1.500 BEF

Het Vlaams gewest betoelaagd voor 60 % en vermeerdert
de toelage met
10% indien het gekochte perceel in een natuurgebied
ligt (= 66 %) en nog eens
10% indien het betreffende perceel in een vogelrichtlijngebied
ligt (= 72,6 %). De
provincie en gemeente kan ook in een betoelaging voorzien. De rest zijn eigen
middelen.
In ‘94 en ‘95 konden we in onze gemeenten 17,49 Ha natuurgebied
verwerven,
enkele aankopen in het begin van ‘96 liggen in het verschiet. Een prachtige
prestatie, daar niets van, maar het kost natuurlijk veel geld. Uw gift op rekening
293- 021207588
aan BNVR, met vermelding van projectnr. 830, dit is het project
“Vallei van de Abeek” (voor aankoop, beheersovereenkomst,
huurovereenkomst)
en is dus meer dan welkom. Zowel voor ‘95 als voor ‘96 ontvangt u voor giften
vanaf 1 .OOO BEF met zekerheid een fiscaal attest.
Meer informatie

kan u vinden

in ons ledenblad.
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in cijfers

Oppervlakte
De oppervlakte
van het stroomgebied
van de Abeek tot aan de kruising
met de Zuid-Willemsvaart
bedraagt 7.447,69 ha
Veoetatiewijzioingsbesluit
Van het brongebied tot aan de weg Bree-Peer
vogelrichtlijngebied
nr. 13 (451 ha)

is de Abeek gelegen

in het

1. Vallei van de Abeek
Algemene

stroomaebiedsbeschriivino

:

Situering

stroomgebied
Het gebied ten westen van de plaats Waterschei watert via de Dijle
en de Nete af op de Schelde. Het noordelijk deel van het plateau watert via
de Brabantse beken noordwaarts
af op de Maas. De rest van het plateau
watert in noordoostelijke
richting af op de Maas via de Bosbeek, de Witbeek,
de Itterbeek en als belangrijkste de Abeek.
Het stroomgebied
van de Abeek watert voor een groot deel direct op
de Maas in België af. Een deel van het water zal echter via de Itterbeek het
stroomgebied
verlaten.
Het stroomgebied
van de Abeek bedraagt
10.641 ha.
Het
stroomgebied
kan ingedeeld worden in twee delen. Het eerste deel is het
deel bovenstrooms
van het verdeelwerk,
de Kinrooier kruising. Dit deel is
9.835 ha. groot. Het tweede deel is het deel benedenstrooms
van het
verdeelwerk
tot aan de Maas in Ophoven. Dit deel is 806 ha. groot. Hier
heeft de Abeek enkel een transportfunctie,
geen functie meer in de
afwatering.
Bodemgesteldheid

en hydrologie

De bodemgesteldheid
in de onmiddellijke
nabijheid van de Abeek
wordt op de bodemkundige
kaarten omschreven
als “alluviale
gronden
zonder profielontwikkeling”
De Abeek is een van nature typische laaglandbeek
die haar
oorsprong vindt in een aantal kleine sloten. Ze wordt niet gevoed door een
echte bron, maar door regenwater dat in de zeer doorlatende
zandbodem
dringt en via verspreide
kwelzones naar de vallei stroomt. Het Kempisch
plateau is in feite 1 groot infiltratiegebied.
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ll. Beschrijving

waterlopen

:

Abeek nr. 19
Administratieve

gegevens

:
Lengte
0 m.
0 m.
10.950 m.
6.600 m.

Categorie
niet-geklasseerd
(Particulier)
3de categorie (Gemeente)
2de categorie (Provincie)
1ste categorie (Vlaams Gewest)
3de
Niet geklasseerde
waterlopen,
onderhouden
door de watering. De lste
Gewest.

en 2de
categorie

categorie
worden
door het Vlaams

Meetkundige en geografische
gegevens :
De Abeek ontspringt
op het militair domein aan ‘t Plockroy te
Meeuwen. We bevinden ons hier op de rand van het Kempisch plateau.
De hoogte is 81 meter. Na 39.000 meter mondt de Abeek uit in de Maas.
Het verval over de totale lengte bedraagt 2,13 mm/m.
De Abeek is een zeer fel kronkelende,
natuurlijke beek. De afstand
in vogelvlucht
tussen het punt van oorsprong en kruising met de ZuidWillemsvaart bedraagt nauwelijks 11.600 m, haar lengte binnen dit gebied
bedraagt 17.550 m. waarvan 6.600 meter geklasseerd
is als waterloop
van de 1ste categorie en 10.950 m. als waterloop van de 2de categorie.
De sifon onder het Kempisch Kanaal is gelegen op 41 m. Het verval van
de Abeek binnen dit gebied bedraagt dus 2,34mm./m.
Binnen het gebied dat we bestuderen liggen er 5 watermolens op de
Abeek, te weten :
1.
2.
3.
4.
5.

De
De
De
De
De

Dorpermolen te Meeuwen
Berenheidemolen
te Meeuwen
Hoogmolen te Meeuwen (Ellikom)
Neermolen te Meeuwen (Ellikom)
Reppelermolen
te Bocholt (Reppel)

Al deze watermolens
zijn voorzien van een stuw en hebben geen
vismigratievoorziening.
Ook de vroegere
slagmolen te Meeuwen(Ellikom),
die vervangen
werd door een vaste stuw, heeft geen vismigratievoorziening.

Beheer :
JAARBOEK
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Vallei van de Abeek vak oorsprong

- molen van Reppel.

Dit vak van de Abeek (ongeveer
14.000 m.) is op het gewestplan
ingekleurd als natuurgebied,
en dit komt in grote lijnen overeen met het
eigenlijke grondgebruik.
De landbouw heeft zich in de loop der jaren uit
deze vallei
teruggetrokken,
waardoor
ze omgevormd
werd
tot
natuurgebied.
In het gebied liggen er echter talrijke weekendverblijven
en
visvijvers. Het overgrote deel van deze weekendverblijven
ligt er illegaal.
Vanaf de oorsprong tot aan de samenvloeiing
met de Veeweiderloop
is de Abeek geklasseerd
als waterloop van de 2de categorie (lengte
10.950 m.) Stroomafwaarts
de samenvloeiing
is de Abeek geklasseerd als
waterloop
van de lste categorie.
Theoretisch
zou ze hier dus een
stroomgebied
bereikt hebben van 5.000 ha.
De Abeek heeft binnen dit gebied volgende geklasseerde zijbeken :
1. Bullenbeek nr. 426
2. Hoverbeek nr.
3. Hommelbeek nr. 425
4. Gielisbeek nr. 87
5. Vlasroterbeek
nr. 652
6. Veeweiderloop
nr. 86
7. Losbeek nr. 596
De waterlopen
In dit gebied
lopen te weten :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.

-

bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop

Abeek
Abeek
Abeek
Abeek
Abeek
Abeek
Abeek
Abeek
Abeek
Abeek
Abeek

zullen verder

3de
3de
3de
2de
3de
2de
3de

in detail besproken

liggen er ongeveer

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

categorie
categorie
categorie
categorie
categorie
categorie
categorie
worden.

15.000 m. niet-geklasseerde

19/17.550 (Donderslagbeek)
19/17.550.100
19/14.540
19/13.400
19/13.335
19/13.175
19/8.925 (Vellerloop)
19/8.030 (Neermolenbeek)
19/8.030 (Neermolenbeemdenlosbeek)
19/6.830 (Slagmolenbeemdenloop)
19/5.680 (bijl.Abeek nr.761)

water-

250
500
950
760
350
800
840
450
530
260
775

NATUUR
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4.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop
bijloop

Abeek nr. 19/5.150
Abeek nr. 1914.950
Abeek nr. 19/4.890
Abeek nr. 1914.750
Abeek nr. 19/4.350
Abeek nr. 1912.400 (Bijl. Abeek nr. 744)
Abeek nr. 19/2.365 (Waterlossing)
Abeek nr. 1911.700 (Nieuwbeek)
Abeek nr. 191990 (Losbeek nr. 742)
Abeek nr. 19/990-550
Abeek nr. 19/1.100
Losbeek nr. 596/870
Losbeek nr. 5961175 (Waterafloop)

850
733
395
825
300
550
840
500
1.020
1.190
175
300
550

Al deze waterlopen
hebben tot doel voornamelijk
het overtollige
water van de hogergelegen
landbouwgronden
af te voeren. Ze worden
ofwel gevoed door oppervlaktewater
ofwel door kwelwater afkomstig van
binnen de vallei van de Abeek.
De Abeek wordt over de ganse lengte van de 2de categorie jaarlijks
manueel onderhouden
door de arbeiders in dienst van de Watering. Dit
onderhoud
heeft in eerste instantie tot doel de afvoercapaciteit
van de
waterloop op peil te houden. De ruimingswerken
omhelzen dan ook het
maaien van de taluds van de waterloop, het verwijderen
van obstakels in
de waterloop alsook het weghalen van storende aanzandingen
enz...
Ook de niet-geklasseerde
waterlopen worden manueel onderhouden.
Gielisbeek

nr 87

Administratieve

oeoevens

:

Categorie
niet-geklasseerd
(Particulier)
3de categorie (Gemeente)
2de categorie (Provincie)
1ste categorie (Vlaams Gewest)

Lengte
100 m.
0 m.
7.033 m.
0 m.

Meetkundige en geografische
gegevens :
De Gielisbeek ontspringt ter hoogte van het Militair Domein van
Meeuwen-Helchteren
op een hoogte van 77m. Na 7.436 m. mondt ze uit
in de Abeek op een hoogte van 57 m. Het verval bedraagt dus gemiddeld
2,7 mm./m.
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De Gielisbeek is over een afstand van 100 m. niet geklasseerd,
daarna is ze over de ganse lengte geklasseerd als waterloop van de 2de
categorie. Over de ganse lengte vormt ze de grens tussen de gemeentes
Meeuwen-Gruitrode
en Peer.
Beheer :
Op het gewestplan
Neerpelt-Bree
is het gebied
rond de
met de Abeek
ingekleurd
als
samenvloeiing
van de Gielisbeek
natuurgebied.
Voor het overige is het ingekleurd
ofwel als agrarisch
gebied ofwel als landschappelijk
waardevol
agrarisch gebied. Dit geeft
inderdaad goed het bodemgebruik weer.
Heel
het gebied
van de Gielisbeek
is gelegen
in het
vogelrichtlijngebied
nr. 13. Het vegetatiewijzigingsbesluit
is er derhalve
van toepassing.
Giekbeek : vak Gewestweq Meeuwen-Helchteren
tot MW. Broeckxstraaf
Op het gewestplan
is dit deel ingekleurd
als landschappelijk
waardevol
agrarische
gebied. Op het terrein komen in de valleien
voornamelijk weilanden of bosbouw voor. De Gielisbeek is er geklasseerd
als waterloop van de 2de categorie.
Het Ontwerp tot Groene Hoofdstructuur
voorziet hier de omvorming
tot
natuurkerngebied.
Het gebied is verder gelegen in het vogelrichtlijngebied
nr. 13.
De Gielisbeek
is vanaf
ongeveer
de Gewestweg
MeeuwenHelchteren
gans het jaar door watervoerend.
Dit komt o.m. door de
aanvoer
van (vervuild)
water via de riolering
afkomstig
van PeerWauberg.
Gielisbeek : vak : Mgr. Broeckxstraat - samenvloeiing
:
Dit vak van de Gielisbeek is op het Gewestplan
ingekleurd
als
natuurgebied.
In het ontwerp van Groene Hoofdstructuur
krijgt het gebied
de functie
van natuurkerngebied.
Verder
is het gelegen
in het
vogelrichtlijngebied
nr. 13.
De bestemming
zoals voorzien
op het Gewestplan
komt goed
overeen met het bodemgebruik.
We treffen in het gebied nagenoeg geen
landbouwactiviteiten
meer aan, tenzij sporadisch hooilanden.
In dit vak treffen we geen niet-geklasseerde
waterlopen aan.
Het onderhoud
is erop gericht het watertransport
te garanderen
en
gebeurt, juist omwille van de aanwezige natuurwaarden,
manueel.
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Veeweiderloop
Administratieve

nr. 86
gegevens
Lengte
0 m.
0 m.
1.800 m.
0 m.

Categorie
niet-geklasseerd
(Particulier)
3de categorie (Gemeente)
2de categorie (Provincie)
1ste cateaorie (Vlaams Gewest)
Meetkundige

en oeoorafische

gegevens

:

De Veewerderloop
ontstaat in de weilanden gelegen ten noorden
van de Ellikommerbaan
te Peer (Grote-Brogel).
Ze vormt over de eerste
500 meter de grens tussen de gemeentes Peer en Meeuwen-Gruitrode.
De Veeweiderloop
ontspringt op een hoogte van 60 m. en mondt uit in de
Abeek op een hoogte van 51 m. Haar verval bedraagt dus 5 mm./m, wat
uitermate veel is.
De oorsprong van de Veeweiderloop
situeert zich bijna op de top
van de scheiding tussen het stroomgebied
van de Abeek en dit van de
Warmbeek, vandaar dit grote verval.
Beheer
Op het gewestplan Neerpelt-Bree
is het gebied rond de oorsprong
van de Veeweiderloop
ingekleurd
als Landschappelijk
waardevol
landbouwgebied.
Het overige deel (nagenoeg
1.300 m.) ligt volgens het
gewestplan
in een natuurgebied.
Deze bestemmingen
geven voor een
groot deel ook het eigenlijke bodemgebruik weer. In de nabijheid van de
bovenloop treffen we hoofdzakelijk weilanden aan. In het overige gebied
enkele hooilanden
en aanplantingen
van canada’s. Ook treffen we hier
een aantal vijvers aan.
Gans de vallei is gelegen in het vogelrichtlijngebied
nr. 13.
Het onderhoud van de Veeweiderloop
gebeurt manueel en beoogt
de afvoer van het overtollige oppervlaktewater.

F. Creemers
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Natuurwetenschappelijke
ABEEKVALLEI

stroomopwaarts

evaluatie

Abeek:

van de Zuid-Willemsvaart

1. Inleiding
De Abeekvallei stroomopwaarts
met verschillende
gezichten.

van de Zuid-Willemsvaart

is een vallei

2. Brongebied
Het eigenlijke brongebied vormt een apart onderdeel gekenmerkt door de
aanwezigheid
van vennen (‘vijvers’). Dit brongebied
maakt deel uit van het
militair schietterrein Meeuwen-Helchteren.
Kenmerkend
voor het brongebied
zijn zowel planten van (vochtige tot
natte) zure en voedselarme
situaties, zoals Ronde zonnedauw,
Kleine
zonnedauw, Trekrus, Gagel, Gewone dopheide en Borstelbies,. .. .. , als van
Lavendelheide,
Veenbes,
Beenbreek,
Veenbies,
Eenjarig
zure venen:
wollegras en Veenpluis.
Broedvogels van het brongebied (ca. 125 ha) en de direkte omgeving zijn:
Boomleeuwerik
(> 5 territoriums),
Gekraagde roodstaart, Havik, Wespendief,
Blauwborst
(14-15 broedpaar
in 1992) Rietzanger
(1 t.), Rietgors, Kleine
karekiet, Dodaars
(3- 5 bp.), Fuut, Slobeend,
Wintertaling,
Kuifeend
en
Tafeleend.
De Bruine kiekendief broedt onregelmatig
in het brongebied
(wei
nog jaarlijks) op het militair domein). Dit geldt ook voor de Boomvalk.
De aanwezigheid
van een grote populatie Heikikker en Rugstreeppad,
van Gladde slang, Heideblauwtje,
Groentje en Veenhooibeestje
(pas gevonden
in 1994) is daarnaast kenmerkend voor het brongebied.
De problemen
in het brongebied
zijn niet klein: intensieve
landbouw
(vermesting, zij het wel op een geringe oppervlakte),
verzuring, verdroging
en
regelmatig branden. Begin jaren ‘90 zijn er verschillende
branden ontstaan op
het schietterrein van Meeuwen-Helchteren.
Een deel van de vijvers en vennen
van het brongebied
is hierbij ook het slachtoffer geworden van brand. Samen
met de verdroging
heeft dat vooral de massale uitbreiding
van Knolrus en
Pijpestrootje
ten nadele van kwetsbare
soorten tot gevolg
gehad. De
verdroging
kent waarschijnlijk
verschillende
oorzaken: de geringe regenval
gedurende
de laatste jaren zal wel meegespeeld
hebben. Doch ook van
invloed zijn het slechte (peil)beheer
en het graven van grachten langsheen
enkele vijvers waardoor
naar alle waarschijnlijkheid
de oerijzerbank
wordt
‘doorbroken’ en er minder (neerslag)water
in de vijvers terechtkomt.
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Voor de natuurwaarden
is het in concessie geven van percelen op
het militaire domein aan landbouwers geen goede zaak. Zo stellen we vast
dat de Abeek reeds aan de bron vermest is: op de in concessie gegeven
percelen is duidelijk sprake van overbemesting.
Wel is overduidelijk
dat dank zij de aanduiding van het gebied als militair
domein de achteruitgang
van de natuurwaarden
minder snel is gegaan dan in
het omringende landbouwgebied.
Combineer dit met de grootte van het terrein
(ca. 2.200 ha) en het resultaat is een militair domein met bijzonder hoge
natuurwaarde.
3. Gedeelte

stroomopwaarts

van Reppel

Het gedeelte
stroomopwaarts
van Reppel is het gedeelte
met een
uitgesproken
valleikarakter.
Wanneer
de Abeek de Vlakte van Bocholt
binnenduikt
(ter hoogte van Reppel) verdwijnt het valleikarakter:
insnijden in
het van oudsher bekende mesotrofe moeras is immers moeilijk. In de Vlakte
van Bocholt ligt de bedding van de Abeek op een aantal plaatsen hoger dan de
omgeving, ondermeer ter hoogte van het Stamprooierbroek.
Het valleigedeelte
stroomopwaarts
het centrum van Reppel
is het
valleigedeelte
met bijzonder
veel kwel (aan de oppervlakte
komend
grondwater). Vooral het noordelijke deel van de vallei dient aanzien te worden
als een beekecosysteem
met nog vrij intakte kwelzones, iets wat in Nederland
en België zeer schaars is geworden. Deze kwelzones hebben de successie
aanzienlijk vertraagd
en zijn onmisbaar voor de aanwezige drijftillen. Deze
drijftillen in de Abeek zijn reeds lang bekend. Bijzonder aardig is de reeks van
drijftillen: er is een duidelijke verschuiving
van relatief zure en voedselarme
drijftillen (in de bovenloop
- vooral Meeuwen)
naar meer mesotrofe (matig
voedselarm
tot matig voedselrijk)
toestanden
(Peer en Bocholt).
In de
bovenloop
overheersen
Wateraardbei,
Snavelzegge,
Zompzegge
en Zwarte
zegge. Meer stroomafwaarts
duiken vooral meer Holpijp, Adderwortel
en
Moerasspirea
op, terwijl Moerasstreepzaad,
Waterdrieblad,
Pluimzegge,
Kalmoes en Moerasvaren
hun intrede doen. Waterdrieblad
verdwijnt dan op
zijn beurt wanneer de voedselrijkheid
(lichtjes) toeneemt.
Naast de aanwezigheid
van de kwelzones en drijftillen
elementen nog kenmerkend voor dit valleigedeelte:
- de aanwezigheid
van vele verlaten
tot schrale rietlanden;

hooilanden,

- de aanwezigheid
de beek;

van zeer veel Verspreidbladig

- de aanwezigheid

van enkele weilanden

26

inmiddels
goudveil

geëvolueerd

in de buurt van

met Grote ratelaar;
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zijn
verder:
Kale
vrouwenmantel,
Belangrijke
plantesoorten
Knolsteenbreek,
zeer veel Kleverig walstro en Tweerijige
zegge, Gevleugeld
helmkruid, Klein glidkruid, Kleinste egelskop en tenslotte een uiteenlopende
reeks van zeggesoorten waaronder Blauwe zegge, Groengele zegge en Late
zegge (Veendwergzegge).
Van een niet te onderschatten
belang is de aanwezigheid
van een
hydrologisch
nog weinig aangetast beekecosysteem
(tussen het centrum van
Grote Brogel en de Abeek) (in feite de noordkant van de Abeek op het
grondgebied
van Peer), inclusief de inherente gradiënt in voedselrijkheid:
van
hoger
gelegen
droge
en voedselarme
zandgronden
over
mesotrofe
kwelgebieden
tot lokaal eutrofe situaties (natuurlijke
overstromingsgebiedjes
van de Abeek waar veel organisch slib achterblijft).
Op het vlak van de avifauna
zijn vooral de hoge dichtheden
van
Spotvogel,
Matkopmees
en Wielewaal
opvallend.
Grote
gele
kwik,
Vuurgoudhaantje,
Kruisbek, Havik, Zwarte specht, Wintertaling
en Gekraagde
roodstaart zijn verder als broedvogels het vermelden waard.
Entomologisch
is deze beekvallei
van bijzonder
belang
door de
aanwezigheid
van een naar Vlaamse normen grote en naar Nederlandse
normen bijzonder grote populatie van de Bosbeekjuffer
(Calopteryx virgo), de
aanwezigheid van grote populaties Zompsprinkhaan
en Boskrekel (aan de rand
van de vallei) en van een behoorlijke populatie van het Bont dikkopje. In 1993
zijn nog twee bijzondere dagvlinders
aangetroffen
waarvan men dacht dat ze
uitgestorven waren in Vlaanderen.
Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Antwerpen blijkt dat in
dit (structuurrijk)
traject van de Abeek ondermeer
een grote populatie van
Beekprik (komt nog maar op 10 plaatsen in Vlaanderen
voor) en Berm
voorkomt.
Hoe waardevol
en kwetsbaar het traject tussen Ellikom en Reppel is, is
reeds lang bekend. In twee rapporten van LISEC (Landschapsecologisch
onderzoek van de Abeek van Bree tot Meeuwen, rapport met bijkomend rapport
uit 1985) over de Abeekvallei van Reppel tot Meeuwen, valt duidelijk te lezen
‘dat er een groot aantal belangrijke tot zeer belangrijke ecologische gebieden
voorkomen’.
Deze gebieden zijn daarenboven
voor ‘het grootste deel kwetsbaar voor grondwaterdaling
en voor de gevolgen
van waterbeheersingswerken’. Vooral van belang zijn de aanwezige laagveen- en kwelvegetaties
van
een speciaal en UNIEK type (zie bijkomend rapport LISEC, blz. 35). Het
handelt hier om drijftillen met een kombinatie van 3 soorten, die nergens
anders in West-Europa
samen voorkomen:
Kalmoes, Waterdrieblad
en
Wateraardbei.
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De knelpunten zijn bijzonder groot in dit lange deel van de beekvallei.
Door de smalheid is de beekvallei
reeds kwetsbaar.
Naast de verdroging
vormen vooral de illegale weekendverblijven
en de inherente
vijvers en
ophogingen
een groot knelpunt. De verdroging
begint zich daarentegen
hoe
langer hoe meer duidelijk af te tekenen. Oorzaken zijn de ontwatering
ten
behoeve van de landbouw, de recente rechttrekking
en uitdieping van de
Abeek en de in steeds toenemende
mate ontwatering
ten behoeve van de
populierenteelt.
Wanneer het verdrogingsprobleem
blijft aanhouden kunnen die
belangrijke
kwelvegetaties
volledig
verdwijnen,
terwijl het laagveen
zal
inklinken (verteren).
Een ander probleem
verruigen de kwelzones.

dat zich stelt is het gebrek

Schrijnend is ook de slechte ruimtelijke
meer in de vallei gebouwd.

ordening.

aan beheer.

Hierdoor

Er wordt hoe langer hoe

In deze zone is Natuurreservaten
vzw via de afdeling MeeuwenGruitrode/Peer
in 1994 gestart met de uitbouw van een reservaat.
4. Zone stroomafwaarts

van Reppel

tot Zuid-Willemsvaart.

De zone stroomafwaarts
van Reppel blijft nog altijd van een biologisch
hoge waarde. Bosbies is hier een typische soort. Het aandeel van populierenbos is in dit traject het hoogst. De invloed van de Zuid-Willemsvaart
wordt
merkbaar aan plantesoorten
zoals Wilde kaardebol, Gevlekte scheerling en
Rapunzek\okle .
5. De A-beekvallei

stroomafwaarts

van de Zuid-Willemsvaart.

De beschrijving
van deze zone vergt nog meer zinnen. Het betreft hier
onder meer gebieden zoals de St-Maartensheide
(met de enige levensvatbare
populatie Grauwe klauwier) en het Stamprooierbroek,
een van de weinige goed
ontwikkelde mesotrofe moerasgebieden
(met onder meer Grote boterbloem) in
Vlaanderen.
Stroomafwaarts
van de Zuid-Willemsvaart
komt in de Abeek de
zeldzame Serpeling (slechts 5 populaties in Vlaanderen)
voor. Deze populatie
is de meest levensvatbare
van Vlaanderen,
Als je deze populatie
wil
beschermen is het voorkomen van verontreiniging
stroomopwaarts
van belang.
Dit laatste gegeven toont het belang van een werking rond de Abeekvallei aan.
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6. Een bescheiden
mening:
onderschatte
vallei.

de A-beekvallei:

tot voor

kort de meest

Wanneer je de natuurterreinen
langsheen en in de buurt van de Abeek
als een geheel gaat beschouwen
(militair domein Meeuwen-Helchteren,
Abeekvallei
tot Reppel, de St.-Maartensheide
en het Stamprooierbroek)
kan
niet langer meer ontkend worden dat de Abeekvallei
en omgeving
in zijn
totaliteit de meest waardevolle
beekvallei is in Vlaanderen

1. In totaal komen er 87 vogels tot broeden.
2. Opvallend is het ontbreken van Gele kwik, Patrijs, Graspieper in het onderzoeksgebied. Veldleeuwerik
komt vrijwel niet voor in de vallei (1 bp.).
3. De roofvogelpopulatie
is niet zo groot. Opvallend hierbij was het ontbreken van
verwachte broeders zoals Boomvalk en Bruine kiekendief.
4. Er komt geen enkele weidevogel
(met uitzondering
van Kievit - in zeer lage
dichtheden) voor.
5. Matige dichtheid van Nachtegaal.
6. Hoge dichtheden van Koekoek (maat voor dichtheid van kleinere zangvogels),
Tortelduif, Staartmees, Boomkruiper en Wielewaal.
7. Bijzonder hoge dichtheden van Spotvogel en Matkopmees.
8. Behoorlijke populatie van Blauwborst (16-17 bp.).

J. Rutten
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Vinnige vissen in de Abeek:

Alain de Vocht, Milieucel V. V.H. V.
Vakgroep Dierkunde
Dept, S.B. C. Limburgs
Universitair
Centrum
3590 Diepenbeek
Natuurlijke
populaties
van stroomminnende
vissoorten
zijn
zeldzaam
geworden
in Vlaamse beken en rivieren.
De Abeek is op dit gebied
van
uitzonderlijke
waarde en herbergt
nog grote en evenwichtige
populaties
van
o.a. bermpje, beekprik en serpeling.
Een kennismaking
met deze vinnige, voor
velen onbekende
beekbewoners.
De Abeek heeft een lengte van ongeveer 30 km en een gemiddelde
breedte
van 6 meter. Het brongebied
ligt op het schietterrein
van de luchtmacht te
Opglabbeek-Meeuwen
en wordt gekenmerkt door zure vennen. De beek is sterk
gecompartimenteerd
door de aanwezigheid
van talrijke watermolens
en een duiker
onder de Zuid-Willemsvaart.
Er zijn verschillende
vervuilingsbronnen,
al is de globale waterkwaliteit
redelijk
te noemen. Vervuiling treedt op vanaf de oorsprong (agrarische en huishoudelijke
verontreiniging
te Meeuwen), te Ellikom (rioolwaterlozing),
aan de Reppelerbeek
en
vooral aan de Zuurbeek
(RWZI Bree). De biotische index in 1989 bedroeg 5 te
Meeuwen, 9 te Bree, 8 te Luizen (afwaarts verval) en 7 te Kinrooi-Molenbeersel
nabij
de grensovergang
met Nederland (Anoniem, 1992).
Naargelang
de breedte en de morfologie
kan de Abeek in verschillende
sectoren worden onderverdeeld
. Het gedeelte
stroomopwaarts
van de ZuidWillemsvaart
wordt gekenmerkt door een vrij intacte beekmorfologie,
meanders,
holle oevers
en talrijke natuurlijke
kwelzones.
Vanaf
het kanaal
tot het
Stamprooierbroek
is de Abeek gemiddeld dieper, heeft een tragere stroming en een
gemiddelde
breedte van 7 meter. Vanaf Stamprooierbroek
tot Molenbeersel
is de
beek ondiep en rechtgetrokken
met een vrij brede bedding van gemiddeld 6 meter.
Dit stuk loopt door een bosrijk gebied en de beek is hier sterk beschaduwd.
Verder
tot de Nederlandse
grens wordt de beek weer wat smaller en dieper met goede
ontwikkeling van waterplanten.
Op 19, 20 en 21 november 1991 werd de Abeek op zeven lokaliteiten, namelijk
Meeuwen,
Ellikom, Reppel,
Beek-Bree,
Luizen-Mariahof,
Urlobroek
(monding
Zuurbeek) en Molenbeersel,
bemonsterd met behulp van een elektrovisapparaat.
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1. Resultaten
De populatieschattingen
van de vissoorten werden berekend volgens de
methode van twee opeenvolgende
vangsten (Seber & Le Cren, 1967). Ter
hoogte van Urlobroek
werden
over een afstand van 100 meter twee
successieve
vangsten
uitgevoerd.
Hieruit werd een gemiddelde
vangstefficientie p = 0,8 berekend. De laagste efficiëntie werd voor driedoornige
stekelbaars genoteerd
(p = 0,62), de hoogste voor blankvoorn
(0,91). Voor
diepere
beektrajecten
met beperkt doorzicht
of sterke stroming
is de
vangstefficiëntie
echter lager. Te Beek-Bree werd een strook van 100 meter
eveneens tweemaal bemonsterd.
De tweede vangst was even groot als de
eerste. Voor de trajecten
te Beek-Bree
en Luizen-Mariahof
werd een
vangstefficiëntie
van p = 0,5 gebruikt om tot een populatieschatting
uit
eenmalige vangsten te komen.
Tabel I geeft de soortenlijst,
de aantals- en gewichtsschatting
per
kilometer
beeklengte
van de 20 vis- en rondbeksoorten
die werden
aangetroffen.
Blankvoorn, grondeling, bermpje en driedoornige
stekelbaars zijn
de dominante soorten.
SOOti
Blankvoorn
Rietvoorn
Brasem
I Serpelina Karper
Grondeling
Giebel
Vetje
Zeelt
Amerikaans
hondsvisje
Snoek
Baars
Zonnebaars
Bruine
Amer.

Wetnaam
Rutilus rutilus
Scardinius
erythrophthalmus
Abramis brama
I Leuciscus
leuciscus
Cyprinus
carpio
Gobio gobio
Carassius
ortatus
1 giblio
1 Leucasius
delineatus
Tinca tinca
Umbra pigmaea
Esox luceus
Perca fluviatilis
Lepomis gibbosus
Ictaluris nebulosus

1 .Meeuwen
0 (0)
13 (69)
0 (0)
,I 0 í0)
.,
0 (0)
25 (119)
6 (387)
I
131 (81)

2.Ellikom
356 (21375
44 (556)
9 (0)
,I 0 í0)
.I

I

9 (0)
203 (6094)
44 (0)

lg(O)

I

3.Reppel
132 (9788)
0 (0)

4.Beek-Bree
897 (67284)
64 (2948)

5Luizen
4752 (87928)
0 (0)

6Urlobrcek
2681 (24625)
cl (0)

7,Molenbeersel
130 (425)
40 (835)

4 (262)
0 (0)

:72( 1
(37732)

0 (0)
16 (632)

0 (0)
132 (3993)

0 (0)
5 (635)

0 (0)
225 (2252)
11 (761)

5 (16)
1330 (23731)
5 (433)

0 (0)
88 (0)
0 (0)

4 (8)
4773 (19268)
0 (0)

0 (0)
470 (3100)
0 (0)

I 0 (0)

1
I 0 (0)

I
I 0 (0)

I ..
I 0 (0)

I 0(0)

0 (0)
94 (838)

16 (0)
0 (0)

14 (1598)
14 (39)

21 (2682)
5 (64)

0 (0)
8 (0)

0 (0)
4 (50)

40 (5960)
10 (90)

0 (0)
19 (981)
100 (619)
0 (0)

0 (0)
3 (0)
47 (0)
13 (456)

0 (0)
136 (9148
7 (132)
7 (543)

0 (0)
16 (945)
11 (320)
27 (1517)

0 (0)
128 (7736)
0 (0)
32 (992)

4 (474)
0 (0)

40 (18970)
85 (50)
0 (0)
25 (2565)

Tabel 1.
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Blankvoorn:
In Vlaanderen
behoort de blankvoorn
tot de meest algemeen
voorkomende
vissoorten
in stilstaande en zwakstromende
waters. De soort
wordt zelden groter dan 30 cm. De blankvoornpopulatie
kent de hoogste
densiteit te Luizen waar de Abeek het diepst en het breedst is en de stroming
gering. De populatie te Luizen bestaat echter overwegend
uit jonge vis (0+ en
1+ -jaarklasse). Te Urlobroek en Molenbeersel werden eveneens veel 0+ en 1+
blankvoorns
aangetroffen.
De hoogste biomassa aan blankvoorn
komt voor te
Beek-Bree. Te Ellikom komt eveneens
een aantrekkelijke
blankvoornstand
voor. De lengtefrequentiedistributie
van de blankvoornstand
te Ellikom toont
pieken bij 12 tot 14 cm, 18 en 22 cm . Het gaat hier waarschijnlijk
om de
jaarklassen 2+, 3+ en 4+. De jonge jaarklassen zijn echter slecht vertegenwoordigd te Ellikom en Beek-Bree. Dit is te wijten aan de vrij sterke stroming op
beide stukken. De jonge blankvoorns
concentreren
zich in de beekdelen met
een zwakke stroming. De groei en conditie van de blankvoorns
te Ellikom en
Beek-Bree zijn goed. In 1990 werd 85 kg blank- en rietvoorn afkomstig van de
kweekvijvers
te Bokrijk, in de Abeek uitgezet.
Rietvoorn
: Rietvoorn geeft de voorkeur aan stilstaand of zwakstromend water
met rijke plantengroei.
De rietvoornstand
op de Abeek is eerder beperkt. Te
Ellikom, Beek en Molenbeersel
komen de hoogste densiteiten voor. De lengtes
variëren van 4 tot 20 cm (36 stuks). Vooral de benedenloop
ter hoogte van
Molenbeersel
vormt een aantrekkelijke biotoop voor rietvoorn.
Brasem,
karper
en giebel komen slechts sporadisch
voor. Enkel jonge
individuen
(0+ en 1+) werden gevangen (5 brasems tussen 15 en 32 cm, 5
karpers tussen 5 en 23 cm en 19 giebels tussen 4 en 21 cm). Het stromend
karakter van de Abeek is ook niet het ideale biotoop voor deze vissoorten. Voor
de stuwen komen meestal de hoogste dichtheden voor.
Serpeling
: De serpeling is een vis van stromende waters, die gevoelig is aan
lage zuurstofgehalten.
Serpeling komt enkel voor stroomafwaarts
de molen van
Mariëndal te Beek-Bree. In de lengtefrequentiedistributie
zijn duidelijk verschillende jaarklassen te onderscheiden
. De 0+ lengteklasse heeft een gemiddelde
lengte van 8 cm, de 1+ een lengte van 13,5 cm. Verder vinden we
frequentiepieken
bij 20 en 22 cm. Het verschil in jaarklassensterkte
valt op.
Blijkbaar heeft natuurlijke rekrutering
wisselend succes: de 1+jaarklasse
is
bijna afwezig, de 2+ jaarklasse ontbreekt waarschijnlijk.
In vergelijking
met
gegevens van Philippart (1971) over serpeling op de Ourthe is de conditie van
de serpeling op de Abeek beter (een hoger gewicht voor dezelfde lengte).
Tussen de molen van Mariëndal en het kanaal werd de grootste populatie
serpeling (75 kg/ha) aangetroffen.
Stroomafwaarts
het kanaal te Bocholt komt
eveneens
een evenwichtige
serpelingpopulatie
voor. Stroomafwaarts
de
Zuurbeek werden enkel nog jonge individuen
aangetroffen.
Bruylants et al.
(1989) vingen te Beek-Bree en Urlobroek slechts 1 exemplaar per 100 meter
beeklengte.
-
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Te Luizen was de populatie groter met 10-99 exemplaren
per 100 meter
beeklengte.
Uit ons
onderzoek
blijkt
de populatie
te Beek-Bree
(stroomopwaarts
het kanaal) en te Urlobroek Molenbeersel
groter te zijn. In
Vlaanderen komen er slechts 5 voor, waarvan er maar 3 uit enkele jaarklassen
bestonden
(Bruylants
et al.. 1989). Enkel de Grote Nete en de Abeek
herbergen twee levenskrachtige
populaties met meerdere jaarklassen.
Grondeling:
De grondeling geeft de voorkeur aan zwakstromend water en is
sterk aan zandbodems
gebonden.
Deze soort is bestand
tegen lichte
verontreiniging
en opwarming van het water. Grondeling komt over de volledige
lengte van de beek voor en kent de grootste densiteiten te Ellikom, Beek-Bree
en Urlobroek.
De individuele
lengte gewichtsrelatie
vertoont
vrij grote
verschillen. Geslachtsverschillen
spelen hier waarschijnlijk een belangrijke rol,
waarbij vrouwelijke
exemplaren
een hoger lichaamsgewicht
bereiken
dan
mannelijke exemplaren. Vooral t.b.v. Ellikom verkeren de grondels merkelijk in
zeer goede conditie. Het deel van de Abeek met de hoogste densiteit en
biomassa aan grondeling is Beek Bree, te Urlobroek zijn de densiteiten hoger
doch is de biomassa kleiner (kleinere exemplaren).
Vetje : Vetje komt enkel in lage densiteiten in de bovenloop voor, 8 exemplaren
werden gevangen t.b.v. Meeuwen en Ellikom. Bruylants et al. (1989) vonden
deze soort niet in de Abeek noch in een andere Limburgse beek.
Zeelt: De zeelt is een warmteminnende
soort met een solitaire levenswijze. In
de Abeek werd zeelt op verschillende
trajecten
in lage densiteiten
waargenomen,
21 exemplaren
in totaal. Het hoogste
aantal werd te
Molenbeersel
aangetroffen.
De lengte van de zeelten varieerde van 12 tot 25
cm, natuurlijke rekrutering treedt dus op. Door de goed ontwikkelde beplanting
in de zomerperiode
te Molenbeersel
biedt dit deel van de beek de meest
optimale groei- en voortplantingsomstandigheden
voor zeelt.
Amerikaans
hondsvisje
: Het Amerikaans
hondsvisje
komt bijna over de
volledige
lengte van de Abeek voor. Enkel te Ellikom werden er geen
gevangen. De aantallen zijn steeds beperkt, nl. in totaal 24 stuks variërend van
6 tot 12 cm in lengte. De hoogste densiteiten en biomassa’s komen voor in de
bovenloop t.b.v. de Oude Berenheidemolen
te Meeuwen. De soort werd begin
deze eeuw in Europa geïntroduceerd
en is goed bestand tegen zuur water en
lage zuurstofconcentraties.
Snoek: Snoek komt zowel in stilstaand als zwakstromend water voor. Hij is gebonden aan helder water met veel waterplanten.
Snoek werd enkel gevangen
stroomafwaarts
het kanaal. De hoogste densiteit en biomassa wordt gevonden
t.b.v. Molenbeersel.
Het snoekbestand
is hier goed te noemen. Dit ondanks de
vissterftes, die zich hier soms voordoen, zoals bijvoorbeeld
in juli 1991. Dit deel
van de Abeek is als een snoekzeelt-rietvoorntype
te beschouwen.
-NATUUR
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Baars: Baars komt hoofdzakelijk
voor t.b.v. Reppel. De oorzaak van deze
grotere populatie dient gezocht te worden in het feit dat baarsjes uit de
forellenvijvers
langs de beek in de Abeek worden geworpen.
De lengtes
variëren van 7 tot 21 cm. Een exemplaar van 30 cm werd te Luizen gevangen.
In totaal werden 78 exemplaren gevangen. Baars vertoont te Reppel een lengtefrequentiepiek
bij 17 cm, te Luizen bij 14 cm.

Zonnebaars:

Deze mooie vis met gemarmerde
blauwgroene
tekening is
afkomstig
uit
Noord-Amerika.
Zonnebaars
komt
sporadisch
voor
stroomopwaarts
het kanaal. In totaal werden 35 exemplaren
gevangen.
Zonnebaars
komt in Limburg voor in het bekken van de Maas en in de
noordelijke
zijbeken van de Demer. De soort komt in Vlaanderen
bijna
uitsluitend in de Kempen voor. Zonnebaars
verdraagt vrij zuur water wat deze
verspreiding
verklaart.

Bruine Amerikaanse
dwergmeerval:
De bruine Amerikaanse
dwergmeerval
of katvis is van oorsprong een vis uit Noord-Amerika.
De soort komt sporadisch
voor. Hoofdzakelijk betrof het 0+-vissen, grotere exemplaren werden te Luizen
en Molenbeersel
gevangen.
Regenboogforel:
De twee regenboogforellen
die werden gevangen
schijnlijk ontsnapte exemplaren uit de forellenvijvers
te Reppel.

zijn waar-

Bermpje: Het bermpje is een nachtactieve
vis die in groep leeft (Bruylants et
al., 1989). Het komt algemeen voor op de Abeek, enkel te Luizen en te
Molenbeersel
werden geen bermpjes gevangen. De lengtefrequentiedistributie
toont duidelijke frequentiepieken
bij 6-7 en 10-11 cm Dit zijn waarschijnlijk
de
0+- en 1+ jaarklasse. Bermpje komt vooral veel voor in de ondiepe stukken van
de beek en kent de hoogste densiteit en biomassa te Ellikom.
Drie- en tiendoornige
stekelbaars:
Driedoornige
Stekelbaars
is de meest
voorkomende
vissoort in onze Vlaamse beken (Bruylants
et al., 1989).
Stekelbaars
is vooral in de bovenloop
van de Abeek talrijk aanwezig. Te
Ellikom bedraagt de biomassa zelfs 5 kg/ha. De hoogste densiteit en biomassa
aan tiendoornige
stekelbaars wordt te Molenbeersel
aangetroffen,
Paling:
Paling
gevangen.

is niet talrijk

aanwezig,

in totaal

werden

19 exemplaren

Beekprik: Deze rondbekkensoort
heeft een palingachtig uitzicht en heeft zeven
kieuwopeningen
aan beide zijden van de kop. De larve van de beekprik heeft
geen ogen. Een volwassen beekprik wordt maximaal 18 cm groot en heeft een
ronde mondschijf met tandjes. Beekprik komt voor in de bovenloop tot BeekBree. Stroomafwaarts
het kanaal werd er geen meer aangetroffen.
Zowel
larvale als volwassen
stadia werden
aangetroffen.
In totaal werden
10
-
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de lengte varieerde
van 9 tot 18 cm. Veel meer
exemplaren
gevangen,
exemplaren werden opgemerkt maar niet gevangen daar de vangstefficiëntie
voor beekprik vrij laag is. Naast het voorkomen van deze vissoorten valt ook de
afwezigheid
van bepaalde
soorten
op te merken.
Kopvoorn,
barbeel,
gestippelde alver en beekforel kwamen tot in de jaren vijftig nog voor op de
Abeek (Poll, 1956) maar zijn nu niet meer aanwezig. In het voorjaar van 1992
werd een herintroductie
van beekforel in de bovenloop gestart.
2. Bespreking
In het algemeen worden stromende waters op basis van stroming, diepte
en watertemperatuur
in vier zones (forel-, vlagzalm-, barbeel- en brasemzone)
onderverdeeld
(Huet, 1962). In laaglandbeken
met een kleiner verval is een
dergelijke indeling vaak moeilijk toepasbaar. Zoals in het bekken van de Kleine
Nete kan ook voor de Abeek een indeling van de beek gemaakt worden al
naargelang
van de diepte en de dominerende
vissoorten
(Bervoets et al.,
1991). Over de lengte van de Abeek zijn immers duidelijk verschuivingen
in het
visbestand op te merken. Het visbestand
in de bovenloop
van de Abeek te
Meeuwen
wordt getypeerd
door hoge densiteiten
of biomassa’s
aan
driedoornige
stekelbaars en bermpje. Naar Ellikom toe wordt de biomassa aan
blankvoorn aanzienlijk en in aantallen zijn driedoornige
stekelbaars en bermpje
nog steeds belangrijk. Voor beide localiteiten kan men van een stekelbaarsbermpje-gemeenschap
spreken met het voorkomen van beekprik als zeldzame
soort, Door het meanderend
patroon en voldoende diepe kuilen is blankvoorn
te Ellikom eveneens
goed vertegenwoordigd.
Ter hoogte van Reppel is de
blankvoornstand
weer iets kleiner en bermpje, grondeling
en baars zijn
algemeen. Diepe kuilen zoals te Ellikom zijn hier ook niet aanwezig. Ter hoogte
van Beek-Bree wordt het visbestand gedomineerd
door blankvoorn (134 kg/ha)
en grondel (47 kg/ha). Bovendien is serpeling eveneens talrijk aanwezig (75
kg/ha). Door de sterke meandering,
grotere diepte en stroomsnelheid
zijn de
grotere vissoorten als blankvoorn
en serpeling hier goed vertegenwoordigd.
Ook op deze localiteiten komt beekprik voor, een soort die tot een tiental
populaties in Vlaanderen beperkt is (Bruylants et al., 1989. We vinden beekprik
in de bovenloop van Meeuwen tot aan het kanaal Bocholt-Herentals.
Te Luizen
is de dominantie van blankvoorn eveneens uitgesproken (109 kg/ha). Alweer is
de beek hier bijzonder diep. In Urlobroek wordt het visbestand door blankvoorn
en grondeling
gedomineerd.
Bermpje, driedoornige
stekelbaars en serpeling
zijn eveneens belangrijk. Ter hoogte van Molenbeersel
is, in biomassa, snoek
de belangrijkste vissoort, in densiteit echter grondeling. Zeelt en Amerikaanse
dwergmeerval
kennen hier hun hoogste densiteit en biomassa. Vanaf Reppel
kunnen we van een grondeling blankvoorn-gemeenschap
spreken met talrijke
andere vissoorten zoals serpeling, baars, bermpje en snoek.
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De hoogste totale biomassa per ha wordt aangetroffen
te Beek-Bree (2S9
kg/ha). Maar ook ter hoogte van Ellikom (100 kg/ha) en Luizen (137 kg/ha) zijn
de waarden hoog. Voor beken en kleine rivieren kan een bezetting van +lOO
kg/ha als zeer goed worden beschouwd, tussen 50 en 100 kg/ha als goed,
tussen 25 en 50 als twijfelachtig en onder 25 kg/ha als kritiek. Als we de zeven
localiteiten op deze wijze naar biomassa evalueren, komen we tot het volgende
overzicht:
-

Meeuwen
Ellikom
Reppel
Beek-Bree
Luizen
Urlobroek
Molenbeersel

1,8 kglha
100,O kg/ha
66,9 kg/ha
289.0 kg/ha
137,6 kg/ha
97,6 kg/ha
68.0 kg/ha

kritiek
zeer goed
goed
zeer goed
zeer goed
goed
goed

Hieruit blijkt dat de Abeek, zowel op het vlak
soortensamenstelling
een goede vispopulatie herbergt

van

biomassa

als

3. Beekherstelmaatreqelen
De Abeek is als lintvorming landschapselement
zeer waardevol.
De hoge
graad van natuurlijkheid
weerspiegelt
zich in de aanwezigheid
van een
gediversifieerd
visbestand (20 soorten) met het voorkomen van zeldzame en
bedreigde
soorten zoals beekprik en serpeling.
Naast de naar Vlaamse
normen redelijk goede waterkwaliteit,
die zich weerspiegelt
in hoge biotische
indices voor bepaalde delen van de beek, zijn het verval, de meandering,
het
pool-riffle
patroon
en de vegetatie
de belangrijkste
redenen
voor de
aanwezigheid
van dit visbestand.
Om het natuurlijke visbestand op de Abeek te beschermen en de kans te
geven om zich te herstellen moeten volgende knelpunten worden opgelost of
moeten aangelegd
volgende
maatregelen
worden genomen. - Vispassages
worden ter hoogte van de watermolens. Vroeger, toen de watermolens
nog in
gebruik waren konden de vissen in de Abeek nog migreren doordat de
molenaars in het voorjaar bij hoog water de schutten trokken Hierdoor kon de
optrekkende serpeling toch een hoger gelegen beekdeel bereiken. Bij voorrang
moeten de molen van Mariëndal en te Reppel van een bekkentrap voorzien
worden, zodat de serpelingpopulatie
zich stroomopwaarts
het kanaal kan
uitbreiden.
Er is een herintroductie
nodig van verdwenen soorten zoals bij voorbeeld
kopvoorn,
winde, kwabaal en beekforel.
De stamdieren
dienen uit het
stroomgebied van de Maas te komen, bij voorkeur van de Grensmaas zelf.
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Kwabaal komt nog steeds op de Maas voor en kwam vroeger eveneens in de
Limburgse beken voor indien voldoende beschaduwing
door bomen en de en
wilgen aan de rand van de beek is deze soort echter verdwenen.
De serpeling
kan eveneens
stroomopwaarts
in de beek worden
geïntroduceerd
daar de vissen niet zelf stroomopwaarts
kunnen migreren. De
beperkte
verspreiding
in de Abeek is te wijten aan de verstuwing.
Herintroductie
in stroomopwaarts
gelegen delen met autochtone exemplaren
en het aanleggen van vistrappen zijn de twee belangrijkste
maatregelen
om
deze soort betere ontwikkelingskansen
te geven.
Voor het aanleggen
literatuur(Coeck,
1991)

van functionele

vispassages

verwijzen

we naar de

De vervuilingsbronnen
moeten zo snel mogelijk worden gesaneerd. Zowel
de directe (sluiklozingen van drijfmest) als indirecte (o.a. bovenloop) agrarische
vervuiling
en de vervuiling
door huishoudelijke
afvalwaters
vormen
een
continue bedreiging voor het visleven op de Abeek. Vissterftes te Molenbeersel
na de monding van de Zuurbeek getuigen hiervan,
In hoeverre de duiker onder het kanaal een belemmering
vormt voor de
vismigratie is niet duidelijk. Onderzoek aangaande de mogelijke belemmering
dringt zich sterk op.
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Het land van Pieter Brueqhel de Oude:

Sinds dat het vaststaat dat de wereldberoemde
schilder Pieter Brueghel de
Oude in Grote-Brogel
geboren is, kunnen we ook zeggen dat onze Pieter op “de
IC het levenslicht
gezien heeft. Deze oude herenhoeve
is sinds
Ooievaarsnest
eeuwen door de gegronde
volksoverlevering
als geboortehuis
van Brueghel
aangeduid. Een recente studie begint als volgt:

“Daar waar dennebomen en beemden elkaar ontmoeten op de rand van Mn
der mooiste hellingen van de Abeekvallei, ligt op een veilige hoogte één der
Enkele jaren
oudsfe herenhoven
van Grote-Brogel : “de Ooievaarsnesf”.
geleden was hef nog een fraaie, goed onderhouden boerderij. Mef haar twee
grofe toegangspoorten
was zij naar Kempense normen een imposant geleeg.

Een romanfische dreef, gevormd door afwisselend eeuwenoude
eiken en
beukebomen, leidde langs de achterzijde dalafwaatts
tussen altijd groene
weiden naar de al even oude maar pittoreske slagmolen, op de grens met
Ellikom. Door haar afgelegen ligging temidden van bossen, houfkanfen en
misfige beemden had zij iets geheimzinnigs. Zeker als de ouderen van hef dorp
beweerden
dqf in de grote kelders van dif voormalig herengoed
ooit
bokkerijders werden opgeslofen. Al even halssfanig werd beweerd dat hier de
wieg had gestaan van onze eminente schilder Pieter Brueghel de Oude. ”
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Toevallig behoorde het eerste terrein waar we ons oog op hadden laten
vallen vroeger bij dit herengoed, dat ter plaatse het Ooievaarsnesthofveld
wordt genoemd.

Pieter Brueghel.

De gedachte dat onze eminente schilder in zijn kinderjaren door onze
Abeekvallei heeft gezworven vervult ons met een zeker fierheid. Het stelt onze
en zijn omgeving,
voor het
generatie voor de plicht om “de Ooievaarsnest”
nageslacht te bewaren.
-
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b.Natuurzones
l

Abeek-vallei:

ZONE 1: ‘Grote Heide - Donderslagheide
Gemeente:
Meeuwen-Gruitrode

(Meeuwen)

Lokatie:
Brongebied
Helchteren

Abeek, noord-oostelijk
met randzone

deel van Militair

Domein

Schietveld

van

Bestemming:
Grotendeels

Militair Domein met in randzone

Natuurgebied.

Status:
Vogelrichtlijngebied,
Natuurkerngebied
gebied (Groene Wenselijkheidskaart)

(Groene

Hoofdstructuur),

Natuur-

Oppervlakte:
ca. 500 ha
Natuurwaarden:
- flora: Gagel, Ronde en Kleine zonnedauw, Gewone dopheide,
Lavendelheide,
Veenbes, Borstelbies, Eenarig wollegras, Veenpluis;
- fauna: zeldzame vogelfauna (Boomleeuwerik,
Gekraagde roodstaart,
Blauwborst, Rietgors, Rietzanger, Kleine karekiet, Waterral, Dodaars, Fuut,
Wintertaling, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, . ..). grote populatie Heikikker
en Rugstreeppad,
Gladde slang, zeer zeldzame vlindersoorten
(Heide
blauwtje, Groentje en Veenhooibeestje);
- biotopen: heide en vennen (vijvers), gagelstruwelen,
wilge-en berken
bosjes.
Prioritaire

kernen:

1 .a Bosrijk heidegebied
In de Damp (Het Broek) - Donderslagheide
1 .b Schietveld Grote Heide
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Verstoringen/bedreigingen:
- intensieve landbouw in de randzone (aan landbouwers in concessie
gegeven terreinen, landbouw in natuurgebied);
- verzuring en verdroging vijvers/vennen
(door graven van grachten langs
heen de vijvers);
- accidentele branden;
- verkeer aan de Damp (het Broek) voor amfibieënpopulatie.
Veiligstelling:
-Huurovereenkomst
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
- BNVR
(Meeuwen-Gruitrode,
2 afdeling, sectie B, nr. 114 1, kadastrale oppervlakte
Aard: vroeger heideterrein
met enkele vliegdennen
van10 ha 14 a 16 ca).
en berken, nu zeer sterk vergrast (Pijpestrootje) terrein met massale opslag
van Amerikaanse vogelkers, en met slechts klein heiderestant
langs de weg
Meeuwen - Zwartberg
Beheersdoelstellingen:
Algemeen:
- tegengaan

van verstoring;

Zone la
- herstel van natte heide en vennen: verhoging (grond) waterstand/tegen
gaan verdroging;
- soortenbescherming
in functie van Veenhooibeestje,
Bont Dikkopje
(vlinders), Rugstreeppad,
Heikikker, Gladde slang, Rietzanger, Blauwborst,
Roerdomp(+), Woudaapje
en Bruine kiekendief(
Zone Ib
- behoud van een groot open heidegebied
met vennen door periodiek
verwijderen boomopslag, maaien heide en plaggen;
- herstel van droge heide en stuifduinenkarakter
in functie van Veldkrekel,
Tapuit, Boomleeuwerik,
Klapekster(+).
(+) : niet meer voorkomende
soorten
Verworven perceel:
- Huur gemeente Meeuwen-Gruitrode:
herstel open heidegebied
met enkele oude vliegdennen
door bestrijding
van Amerikaanse
vogelkers
(uittrekken, behandelen,
ringen), eventueel
plaggen om jonge heide te verkrijgen en vergrassing tegen te gaan.
Acties

1995:

- Overzetacties

amfibieën

ter hoogte van De Damp (Het Broek).
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ZONE 2 : ‘Meeuwen’
Gemeente:
Meeuwen-Gruitrode

(Meeuwen)

Lokatie:
Valleigebied

tussen De Damp (Het Broek) en de weg Meeuwen

- Helchteren

Bestemming:
natuurgebied
Status:
Vogelrichtlijngebied,
Natuurkerngebied
(Groene Hoofdstructuur),
Natuurgebied
(Groene Wenselijkheidskaart)
Oppervlakte:
ca. 110 ha
Natuurwaarden:
- flora: Holpijp, Dotterbloem en Pluimzegge;
- fauna: gevarieerde
en zeldzame visfauna (Vetje, Bermpje, Beekprik);
bosbeekjuffer,
Kleine karekiet, Blauwborst, Rietgors, Waterral en IJsvogel;
- biotopen: hooilanden, grote zegge-vegetaties,
zure drijftillen, rietlanden,
venige elzenbroeken.
Prioritaire

kernen:

2.a Broekkant
2. b Klein-Gestel
Aard bodemgebrui

k volgens

52 % hooiland, 23 % weiland,
3 % vakantiewoning

kadaster:
13 % moeras, 3 % bos, 6 % woeste grond,
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Verstoringen/bedreigingen:
- zeer goede waterkwaliteit Abeek, maar zeer slechte waterkwaliteit
Meeuwen-centrum
in 1994 (in 1993 nog matig kwaliteit);
- verlaging grondwaterpeil;
- belangrijke inname natuurgebied
door weekendverblijven;
- verbossing.

in

Veiligstelling:
nog geen percelen

in beheer

Beheersdoelstellingen:
Algemeen:
- herstel grondwaterpeil;
- veiligstelling
van drijftillen en venige elzenbroeken;
- beheer onder meer in functie van Waterral en Ijsvogel;
- herstel en bescherming van groot rietveld;
- afbouw van recreatiedruk;
- beheer in functie van Waterral, Kleine karekiet, Blauwborst,
Bosbeekjuffer,
Holpijp, Dotterbloem en Pluimzegge.
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ZONE 3: ‘Ellikom’
Gemeenten:
Meeuwen-Gruitrode

(Ellikom, Meeuwen),

Peer (Erpekom)

Lokatie:
Valleigebied gelegen tussen weg Meeuwen - Helchteren en de weg Peer Bree (omgeving Dorpermolen, stroomafwaartse
deel van de Gielisbeek, Luithegge, Oude Berenheidemolen,
Hoogmolen en Oude Neermolen)
Bestemming:
Natuurgebied
Status:
Vogelrichtlijngebied,
Natuurkerngebied
(Groene Hoofdstructuur),
Natuurgebied
(Groene Wenselijkheidskaart)
Oppervlakte:
ca. 125 ha
Natuurwaarden:
- flora: Waterdrieblad,
Moerasstreepzaad.
Verspreidbladig
goudveil en
Grote ratelaar;
- fauna: goede gevarieerde vispopulatie met o.a. Grondeling, Bermpje,
Beekprik en Vetje; Zompsprinkhaan,
Bosbeekjuffer; Waterral, Kleine kare
kiet;
- biotopen: matig voedselrijke drijftillen, (grote) rietvelden, elzenbroeken
en schraalgraslanden;
Prioritaire

kernen:

3.a Valleigebied tussen de Baan Peer - Meeuwen en de Dorpermolen
3.b Valleigebied tussen de Oude Berenheidemolen
en de Hoogmolen
(inbegrepen stroomafwaarts
deel Gielisbeek)
3.c Valleigebied tussen Oude Neermolen en de Baan Peer - Bree
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Aard bodemgebruik

volgens

52 % hooiland, 11 % weiland,
1 % vakantiewoning

kadaster:
16 % moeras, 9 % bos, 11 % woeste grond,

Verstoringenjbedreigingen:
- zeer slechte waterkwaliteit
in Meeuwen-centrum
in 1994 (in 1993 nog matig
kwaliteit), verbeterend
stroomafwaarts
naar goede kwaliteit in Ellikom.
(Neermolen);
- verstoring waterhuishouding;
- verruiging en verbossing hooilanden en rietlanden:
- inname natuurgebied
door weekendverblijven.
Veiligstelling:
1. Aankoop percelen Caymax-Janssen
(eerste aankoop!):
(Meeuwen 1 afd., sectie A, nrs. 187a, 188a, 188b, 189c, 189d, omgeving
Luithegge, oppervlakte 83 ca 60 a,
aard: grotendeels rietland
2. Verkoopovereenkomst
Aerts-Tholen,
(Peer, 3 afd., sectie C, nrs. 198, 199, 200 en 201, Erpecommer Bemden,
oppervlakte 1 ha 32 a),
aard: rietland
Beheersdoelstellingen:
Algemeen:
- herstel grondwatertafel;
- veiligstelling
van drijftillen, (grote) rietvelden, elzenbroeken en
schraalgraslanden;
- extra bescherming van de structuur van de Gielisbeek en de Abeek:
grootste populatie Beekprik in Vlaanderen;
- beheer in functie van ondermeer Waterral, Kleine karekiet, Zompsprink
haan, Bosbeekjuffer,
Waterdrieblad,
Moerasstreepzaad,
Verspreidbladig
goudveil en Grote ratelaar.
Beheerde percelen:
- tegengaan van verbossing (ontwikkeling broekbos) door kapping van
houtopslag;
- ontwikkeling tot rietlandlrietruigte,
Beheersactiviteiten

1995:

geen
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ZONE 4: ‘Grote-Brogel’
Gemeenten:
Meeuwen-Gruitrode

(Ellikom),

Peer (Grote-Brogel),

Bocholt (Reppel)

Lokatie:
valleigebied

tussen de Baan Peer - Bree en Reppelermolen

Bestemming:
natuurgebied,

randzone

landschappelijk

waardevol

agrarisch

gebied

Status:
Natuurkerngebied
(Groene Hoofdstructuur),
Natuurgebied
(Groene Wenselijkheidskaart)
Oppervlakte:
ca. 115 ha
Natuurwaarden:
- flora: Kalmoes, Moerasvaren
(4 vindplaatsen
in Limburg), Moerasviool
tje, Wateraardbei,
Waterdrieblad,
Verspreidbladig
en Paarbladig goudveil,
Grote ratelaar, Blauwe zegge, Veendwergzegge,
Pluimzegge,
- fauna: Zilveren maan (parelmoervlindersoort),
een 20-tal soorten libellen
en waterjuffers, waaronder de Bosbeekjuffer,
Baars, Bermpje, Beekprik,
Levendbarende
hagedis, Waterral, Ijsvogel, .. .
- biotorien: hooilanden, laagveenmoerassen,
elzenbroekbossen,
drijvend
laagveen (drijftillen) met gemeenschap van Kalmoes en Gele lis,
Elzenver bond, uniek (nu verdwenen ?) vegetatietype
met Kalmoes,
Waterdrieblad
en Wateraardbei,met
gradiënt in voedselrijkdom.
Prioritaire

kern:

Omgeving Ooievaarsnest,
Monsbeemden(nagenoeg

-NATUUR
RESERVATEN1

Aa-bemden, Steenbroek,
geheel de zone 4)

Waterbemden,
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Aard bodemgebruik
51 % hooiland,
vakantiewoning

volgens

kadaster:

31 % weiland,

6 % moeras, 4 % bos, 4 % woeste grond, 4 %

Verstoringen/bedreigingen:
- verdroging/verandering
(grond)waterhuishouding
door vroegere aanleg
van ontwateringssloten;
- verruiging door omzetting van hooilanden naar populierenbestanden;
- algemene verbossing moerassige zones;
- verbossing heideterrein;
- (vroegere) inname natuurgebied door weekendverblijven;
- bemesting/vermesting
(maïsakkers gelegen in natuurgebied);
- overdreven jacht (stroperij) in zuidelijk deel;
- (toekomstige) verontreiniging
grondwater door vroegere fabriek van
Reppel.
Verwerving

/ veiligstelling:

1. Beheersovereenkomst
31.12.1995 (Peer 3 afd.,
bemden, oppervlakte
1 ha
Aard: deels zeer bloemrijk

Provincie
Limburg - Opdeweegh
01 .Ol .1992 sectie B, nrs 204b, 207, 208a, 211, 213c, De AA
77 a 22 ca).
hooiland, deels twee rietlandjes.

2. Huurovereenkomst
Kerkfabriek
Grote-Brogel
ingaande
01.04.1995,
termijn 9 jaar (Peer, 3 afd., sectie B, nr. 292a, Cluysenaers bosch, oppervlakte 55 a 50ca).
Aard: deels verbost (opslag van braam, berk en Amerikaanse vogelkers) en
verruigd door verlaagd grondwaterpeil
(grenzend aan diepe ontwateringsgracht), deels rietland met Pluimzegge.
3. Aankoop percelen Hendrix-Ceyssens,
acte dd. 31.03.1995 (Peer, 3 afd.,
sectie D, nrs. 494deel, 495deel, 496 en 497deel, Oyevaers Nesthofs veld,
oppervlakte 1 ha 59 a 20 ca).
Aard: deels graasweide,
hooiweide met Pluimzegge, russengrasland,
rietland, zuur laagveenvegetatie,
opslag berk en wilgen.
4. Verkoopovereenkomst
Vandekerkhof-Kelchtermans
dd. 18.10.1995
(Peer, 3 afd., sectie D, nrs. 203d, 205b, 205f, 206e, De AA bemden,
oppervlakte 49 a 40 ca).
Aard: deels hooiweide en graasweide (schapen en ganzen), deels rietland.
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5. Verkoopsovereenkomst
dd. 27.11.1995 Lesman (Peer, 3 afd., sectie D,
nrs. 179a, 183, 184, De AA bemden, oppervlakte 79 a)
aard: grotendeels hooiweide
Beheersdoelstellingen:
Algemeen:
- herstel grondwatertafel
met bescherming
van uitzonderlijk
hydrologisch
karakter (zeer hoge kweldruk, intacte kwelzones);
- extra bescherming structuur Abeek omwille van grote populatie beekprik;
Moe- herstellen bescherming van uitzonderlijke drijftilachtige situaties met
rasvaren en Kalmoes;
- bescherming en herstel van schraal hooilandkarakter
met Moerasviooltje;
- behoud
van heidevegetaties
op hoger gelegen bospercelen
(aankoop en
beheer door Bos en Groen);
- beheer hoofdzakelijk in functie van Zilveren maan, verder in functie van
Waterral, Ijsvogel, Bosbeekjuffer,
Wateraardbei,
Waterdrieblad,
Verspreidbladig en Paarbladig goudveil, Grote ratelaar, Blauwe zegge, Veendwergzegge, Pluimzegge,. ..

Zilveren

maan.
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Beheerde

percelen:

1. Percelen

Opde weegqh:

- behoud van huidige waterhuishouding
(enkel ondiepe greppels voor
afvoer van oppervlakkig
grondwater afkomstig van regenwater);
- behoud bloemrijk hooiland (met plaatselijke dominantie van Knolsteenbreek, Margriet, Echte koekoeksbloem,
Adderwortel,
Kattestaart),
en
rietlanden met verlandingssoorten
(Waterdrieblad
en Wateraardbei).
Dit door twee maal per jaar te maaien met afvoer van maaisel.
Verbranding
van het hooi (het maaisel werd de laatste jaren verbrand)
kan enkel indien terreinomstandigheden
(te nat) de afvoer van het
maaisel niet toelaten of bij wijze van proef (nagaan van de eventuele
invloed van verbranding,
resp. afvoer van het maaisel op de vegetatie en
(sprinkhanen)fauna);
- behoud vlinderfauna
(minstens 15 soorten werden geteld), in het
bijzonder
de Zilveren maan (vlindersoort
van vochtige, voedselarme,
kruidenrijke
hooilanden
en moerassen (opgemerkt op deze percelen in
1994, uitgestorven gewaand in Vlaanderen) door vrij laat in het seizoen te
maaien, of tenminste te zorgen dat permanent nectarplanten
(2 vlindergeneraties per jaar) aanwezig zijn en dat de voedselplant
voor de rupsen:
Moerasviooltje
(in de omgeving) voorkomt.
2. Percelen

Hendrix-Ceyssens

- behoud van gradiënt droog-nat (door uitzonderlijk micro-reliëf): grondwater diep onder het maaiveld tot aan het maaiveld;
- herstel waterhuishouding
(afdichten gracht ter hoogte van houtkant,
evenwel zonder nadeel te bezorgen aan aanliggend perceel);
- behoud en ontwikkeling van schraal hooiland met laagveenmoerasen
blauwgraslandaspecten
door maaien met afvoer in het najaar met terugdringen van biezen: maaien met terugkeerperiode
van 3 (?) jaar;
- behoud rietland door verwijdering van houtopslag;
- behoud randzone eik en els langs Abeek;
- uitbreiding van Moerasviooltje
gewenst ten behoeve van de rupsen van
de Zilveren
maan. Deze plant heeft de voorkeur
voor iets drogere
(hogere) plekjes. Mieren dragen bij tot de verspreiding
van het zaad.
Dunne strooisellaag bevordert kieming van de zaden;
- nabeweiding
vanaf augustus, eventueel plaatselijk plaggen ter bevordering van (ontkieming van) o.a. (verdwenen)
soorten (waaronder
zeggesoorten en Moerasviooltje).
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3. Perceel Kerkfabriek
- toegankelijk houden (periodiek maaien van bramen);
- herstel waterhuishouding,
enkel mogelijk nadat het aanliggend
perceel
in beheer van Natuurreservaten
is;
- voorlopig enkel terugdringen
van Amerikaanse vogelkers (ringen);
- eventueel
later extensieve beweiding door grote grazers, samen met
aanliggende
te verwerven
percelen: ontstaan van bijkomende
variatie
door selectie van voedselplanten,
tegengaan van verbossing, vertrappeling, plaatselijke verarming en verrijking
4. Percelen

Vandekerkhof-Kelchfermans

- behoud waterhuishouding
en micro-reliëf;
- extensivering
graasbeheer
door uitbreiding van begraasde oppervlakte
naar nog te verwerven hoger gelegen percelen;
- behoud hooiland door eenmaal (augustus) maaien en afvoer maaisel,
eventueel al laten begrazen;
- behoud rietland door verwijdering
van houtopslag.
5. Percelen

Lesman

- behoud bloemrijk hooiland door eenmaal (augustus)
maaisel
- deels creatie van bloemrijke
(vlinderrijke)
ruigte
terugkeerfrequentie
van 1 maal om de 2 à 3 jaar.
Beheersactiviteiten
1. Percelen

maaien
door

en afvoer

maaien

met

1995:

Opdeweegh:

Eerste (historische
!) beheerswerken
van de afdeling Natuurreservaten
Meeuwen-Gruitrode
- Peer op zondag 2 juli 9-12 uur: het hooi werd door
een IStal medewerkers
op hopen gezet aan de kant van de percelen
Het perceel werd eerder door de Opdeweeghs(16
- 20 juni) gemaaid na
een zeer natte periode. Het maaisel, waarvoor geen afzet werd gevonden,
werd enkele weken later opgestookt. Het perceel werd half augustus voor
een tweede maal gemaaid door Opdeweegh,
het maaisel werd op rijen
(zwaden) gekeerd en een week later opgestookt.
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2. Percelen Hendrix-Ceyssens

en Perceel Kerkfabriek :

In de periode 7 - 11 augustuswerden
op deze percelen door de arbeiders
van het TOK-project
(TOK staande
voor Tewerkstelling
Opleiding
Kansarmen) inrichtingswerken
uitgevoerd:
- een doorgang t.b.v. het aanpalend dennenbos en langs de Abeek werd
vrijgemaakt,
het perceel van het Kerkfabriek werd hierbij toegankelijk
gemaakt;
- betonpalen werden samen met houten palen verplaatst naar de nieuwe
perceelsgrens
(115 m) en afgewerkt met schrikdraad;
- nieuwe prikkeldraadafsluiting
(215 m) werd geplaatst rond het hooiland.
Op zondag
24 september
werden
door een nog groter
aantal
medewerkers (20 man en vrouw) werken uitgevoerd op deze percelen: oa.
werd
- het ‘zwerf’vuil opgeruimd/weggesleept;
- houtopslag (berken en wilgen) in het rietland uitgetrokken en gekapt;
- 1/3 van het hooiland, vanaf houtkantlgracht
richting perceel Kerkfabriek, gemaaid en het maaisel op hopen gezet;
- het deel aan de overzijde van de gracht (bovenste helft tot Veeweideloop) gemaaid en op hoop gezet.
Dit deel werd later met afgewerkt
onder hagelvuur.

-

NATUUR
RESERVATEN:
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Kerkuilnestkast

in Grote-Broqel

en Neerqlabbeek:

Vroeger vonden kerkuilen een onderdak in gebouwen zoals kerken, schuren
of kasteelruïnes.
Deze lagen meestal ingesloten in het boerenland,
temidden
van prooirijke hagen, akkerranden, knotwilgenrijen
en houtwallen omringd door
vrij ruw grasland.
In de jaren ‘60 en ‘70 wijzigde de leefwereld van de
er was het probleem
van de bestrijdingsmiddelen,
broedplaatsen.
Kerktorens en oude gebouwen werden
verwilderde
reisduiven buiten te houden. Ook de kerkuil
toegang ontnomen.
Deze situatie blijft tot nu steeds
worden de klassieke oude boerenschuren
meer en
geheel gesloten hangaars.

kerkuil zich indringend:
en het verlies aan
dichtgegaasd
om de
werdt op die manier de
voortduren.
Bovendien
meer vervangen
door

De bescherming
drong zich dus op . De kerkuilwerkgroep
heeft tot doel de
nog resterende broedplaatsen
veilig te stellen en op geschikte plaatsen nieuwe
broedgelegenheid
te scheppen d.m.v. het plaatsen van speciale nestkasten.
Onderstaande
grafiek geeft een voorbeeld
van de populatiegroei
d.m.v.
nestkasten.
De grafiek
geeft de verhouding
weer tussen het aantal
broedgevallen
in nestkast en het aantal vrije broedgevallen
per jaar.

BROEDGEVALLEN

81

82

83

/ q

KERKUIL

Aantal

gecontroleerde

84

85

aantal vrije

88

NETE- EN DEMERVALLEI
broedgevallen

87

n

88

89
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aantal in nestkast
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Ook de voedselgebieden
van de kerkuil zijn erg ingekrompen
door het
steeds
intensiever
bewerken
van de landbouwgronden
en door de
grootschalige
verkavelingen,
droogleggingen
en vooral het verdwijnen van de
kleinschalige
landbouwelementen
zoals terpen, holle wegen, haagkanten,
houtwallen
en ruige hoekjes. De verstedelijking
van het
knotwilgenrijen,
landschap bracht géén nieuwe broedgelegenheid
maar verkleinde de biotoop
van de kerkuil zodat het voedselaanbod
alsmaar kleiner werd.
Om dit te realiseren zullen we de kleine landschapselementen
beter moeten
onderhouden
en heraanleggen.
Daarin vindt de kerkuil immers zijn voedsel.
Tevens worden hooi- en houtmijten aangelegd in de onmiddellijke
omgeving
van
de broedplaatsen,
kleine
graanveldjes
ingezaaid
en “muizenhaarden’laangelegd.
Ook het aantal verkeersslachtoffers
neemt toe, dit is nu de doodsoorzaak
nummer één voor de kerkuil. De wegbermen die rijk zijn aan muizen en de lage
vlucht van de kerkuil bij het jagen zijn twee elementen die dit veroorzaken.
De grafiek hieronder

geeft het aantal verkeerslachtoffers

VERKEERSSLACHTOFFERS
Analysa

maandaantallen

per maand.

KERKUIL
(geringde

vogels)

nov.

dec.

De kerkuil is een top-predato;
die een spectrum aan prooisoorten
heeft,
vooral muizen. Als enige uilensoort
slaat de kerkuil ook spitsmuizen.
In
tegenstelling
tot de andere
soorten
(voornamelijk
planteneters)
eten
spitsmuizen ook insecten. Dat maakt van de kerkuil een “indicator” voor de
kwaliteit van het biotoop waarin hij leeft. Het schetst ook meteen de
mogelijkheden
tot “homing”. Vandaar dat het kerkuilenproject
ook moet gezien
worden in een ruimer kader van algemeen natuurbehoud.
-

NATUUR
RESEUATENC
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In het kader van deze activiteit van LIKONA, werd ons gevraagd
te nemen aan het plaatsen van nestkasten
voor kerkuilen.
In
gerestaureerde
kerktoren van Neerglabeek
is een kast geplaatst en
men bezig was de kerktoren van Grote-Brogel te restaureren, was het
daar om hierop in te spelen.
We hebben contact genomen met het stadsbestuur
eigenaar van de toren is. Het schepencollege
was dadelijk
actie mee te werken en zorgde voor de nodige materialen
een nestkast. Wij hebben de nestkast daarop in de toren
mensen van de technische dienst van de stad hebben de
de galmgaten.
Spijtig genoeg
aan de buitenkant
architect geweest).
zij pastoor Smeets
afgebroken, alsnog

om deel
de pas
vermits
moment

van Peer, die de
bereid om aan deze
voor het maken van
ineengeschroefd
en
kast gemonteerd in

maakte de firma, die de renovatie uitvoerde, de galmgaten
dicht met gaas. ( Er was nochtans een vergadering
met de
Gelukkig hadden we dat op tijd gezien, en konden we dank
op het laatste moment voordat de stellingen zouden worden
een opening naar de nestkast maken.

De nestkast voor de kerkuil is van een speciaal type. De nestkast bestaat
uit een houten kist met een breedte van 100 cm., een diepte van 55 cm. en een
hoogte van 50 cm. Een tussenschot is voorzien zodat de broedruimte
65 cm.
bedraagt. Een rechte inlooppijp wordt gebruikt voor een schuur, een S-vormige
inlooppijp
wordt aangebracht
op plaatsen waar veel duiven
of kauwen
voorkomen, deze zullen dan niet gaan broeden in de voor de kerkuil voorziene
nestkasten.
Eind goed al goed , maar de les is : spreek alles goed af . Het is trouwens
mogelijk het plaatsen van een kerkuilennestkast,
waarvoor
zelfs subsidies
voorzien zijn, in het lastenboek
van de werken op te nemen. Voor meer
informatie kan U altijd terecht bij Pol Vandewal, Weg naar Opoeteren 109 3670
I
Meeuwen ( tel 089/857248).
l
l

Paddenovetzet

aan den Damp:

In het voorjaar ‘95 is er door onze afdeling een paddenoverzet
gehouden aan de
asfaltweg van het 1ste broek over een lengte van ongeveer 150 meter. Hiervan was
er ongeveer 60 m. afgezet met plastiekfolie.
De meeste padden zijn met de hand overgezet
op het stuk dat niet met
plastiekfolie was afgezet. De hoofdzaak van de trekactiviteit van de pad bevond zich
tussen 20.00 en 24.00 uur. Opvallend is wel dat er geen enkele rugstreeppad
werdt
overgezet.
-NATUUR
RESERVATEN:

,i
-cya
--‘J-..
lv
‘w.&5&~**

JAARBOEK 1995 NATUURRESERVATEN
vzw
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE
/ PEER
Pagina 58

Hoofdstuk

Op de volgende
DATUM
09/03
11/03
12103
13103

PROJECTEN

5.

PAD
0
6
44
24

tabel vindt u een overzicht
BRUINE

KIKKER
0
0
8
5

van de overgezette

GROENE

KIKKER
1
0
14
0

HEIKIKKER
0
‘1
0
0
0

reptielen.
ALPENWATERSAL.
0
0
1
0
0

Voor een goede schatting zullen we in 1996 200 meter afzetten langs
deze weg. De provincie voorziet een subsidie voor dit soort projecten als die
gekoppeld zijn aan een educatieve activiteit. Een kostenraming
om dit project
te realiseren met degelijke materialen, bestaande uit 200 meter dekzeil 60 cm.
hoog en goede metalen pieketten, is afgeleverd
aan het provinciebestuur.
De
plaatselijke scholen scholen zullen dan in dit project betrokken worden met een
uitstap naar de padden-overzetplaats.
Een brochure over de pad zal dan
rondgestuurd
worden met de vraag naar andere plaatsen in de gemeenten
waar er in het voorjaar een massale overgang aanwezig is.

Alpenwatersalamander.
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pad.

Heikikker.

kikker.

Bruine kikker.

Plaats van de paddenoverzet.
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Vleermuizentunnel

in Neerqlabbeek:

De doelstelling
van het vleermuizenproject
is enerzijds, een overwinteringsplaats te voorzien en anderzijds de bescherming van een holle weg te
versterken. De betrokkenheid
van de plaatselijke bevolking zowel bij het project
als bij de werking van het Regionaal Landschap Hoge Kempen is een prioriteit.
Tijdens de zomer worden er regelmatig vleermuizen waargenomen
in de
vallei van de Itterbeek te Neerglabeek.
Ondermeer na klachten van inwoners
over vleermuizen op zolder, tussen de spouwen enz...., leek het ons zinvol een
overwinteringsplaats
te construeren.
Het feit dat we de vleermuizenverblijfplaats
in de nabijheid van de holle
weg inplanten geeft ons tevens de mogelijkheid deze unieke getuige van het
verleden op te waarderen en beter te beschermen. Deze holle weg is cultuurhistorisch gezien de oudste verbindingsweg
tussen het dorp Neerglabeek
en
Opitter. De weg is omzoomd met zomereiken van ongeveer 100 jaar oud, met
in de nabijheid bosranden van grove dennen met een gemiddelde
ouderdom
van 60 jaar.
Het geheel bevindt zich aan de rand van het Kempisch Plateau, leunend
tegen de Ittervallei. Het gedeelte dat we extra willen beschermen
ligt in een
gemeentelijke wandelroute.
Om de holle weg enkel voor voetgangers
en fietsers toegankelijk te laten,
wensen we een aangepaste afgrendeling
overeen te komen met het gemeentebestuur.
De vleermuizenverblijfplaats
zal voor
waarde hebben in de toekomst. We wensen
mogelijk te betrekken in dit project.

de vereniging
de plaatselijke

een educatieve
bevolking zoveel

Het project, in samenwerking
met de dienst natuurontwikkeling
van de
Vlaamse
Gemeenschap
en de Regionale
Landschappen
Kempen
en
Maasland, zal 150.000 BEF kosten. De kosten worden vooral afhankelijk
geacht van de prijs die te betalen is voor de bouwmaterialen,
de werkuren, de
materialen en drukkosten om educatieve middelen te vervaardigen
en enkele
aanplantingen
ter plaatse.
De bouwmaterialen
zullen bestaan uit betonblokken,
cement, holle
welfsels, een ijzeren deur, graafwerken
en de afgrendeliing
van de holle weg.
Het educatieve materiaal zal bestaan uit een folder huis aan huis, een infobord
en een infopakketje over de vleermuis.
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Gezien dit project reeds op de milieuraad van de gemeente gunstig geadviseerd werd, kunnen we wellicht rekenen op een positieve medewerking
van
het gemeentebestuur.
Voor de lokatie van de vleermuizenverblijfplaats,

De bouwvergunning
die nodig is om
zal door de vereniging zelf aangevraagd
wordt in een bestaande holte ingebed in
de diepte. We rekenen hier op machinale
uit te voeren.

de graafwerken
te kunnen aanvatten
worden. De vleermuizenverblijfplaats
de heuvelhelling,
ongeveer 7 meter in
ondersteuning
om deze graafwerken
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De tunnel wordt voorzien van een ijzeren deur en zal niet vrij toegankelijk
zijn. Een aanpaste
omheining
zal de verstoring
beletten.
Rondom
de
overwinteringsplaats
willen we een inheemse beplanting aanbrengen
om de
tunnel voldoende
in te kaderen in de omgeving.
Bij ingang van de tunnel
wensen we een infobord te plaatsen.
Wat deze vleermuizentunnel
betreft en de versterkende
functie ervan op
de bescherming
van de holle weg in de Ittervallei te Neerglabbeek,
wenst de
vereniging zich garant te stellen betreffende de bouw en de verdere educatieve
functie van zowel de overwinterirîgsplaats
als de holle weg.
grondslag,

voorgevel
afcementeren
donker grcen gekleurde

met
mor telspecie

/
--

funderlngsbeton
_....

j

stfy!ge.~

houten
--.

deur

vooraanzicht
grondslag.

bezetting

snede

met

kippegaas

b-b
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b

b
ln

c
F

--L

planzicht

Planzicht vleermuizentunnel.
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Zijaanzicht
-

NATUUR
RESERVATEN:
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vleermuizentunnel.
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- Wij hadden
1995.

PUBLIEKE

6.

ACTIVITEITEN

van 1995:
een winterwandeling

- Op zondag 26 februari trokken
voor een winterdiersporenwandeling.
- Wandelen
aan de ITTERBEEK
bezochten de vleermuizentunnel.

naar de OUGSBERG

vond plaats op 29 januari

we naar onze zustervereniging

deden

we op zondag

in Hechtel-Eksel

12 maart

1995

en we

- Op 8 en 9 april 1995 hadden de OPEN NATUURDAGEN
plaats, wij hadden op het
brongebied
van de Abeek en de Kolisbergen
een zeer geslaagde
dag. 300
deelnemers, een natje en een droogje.
- Op zondag 7 mei 1995 brachten we een eerste bezoek aan ons nieuw reservaat:
De OOIEVAARTSNEST
in Grote-Brogel.
- Op vrijdagavond
SOLTERHEIDE

23 juni 1995 gingen
- Neerglabbeek.

we op zoek naar de nachtzwaluwen

op

- Op zondag 17 september
1995 namen we, samen
met B.O.L., deel aan de
OUDSBERGDAG.
In het kader van de Nationale Natuurbeschermingsdag.
- Op 8 oktober 1995 namen we deel
WIELEWAAL en NATUURRESERVATEN
- Op zaterdag 11 november
ABEEK in Grote - Brogel.

1995

aan de VOGELKIJKDAGEN
1995 van
op Militair Domein vanaf Bullenschool.

hielden

we een HERFSTWANDELING

aan de

- Op Vrijdag 8 december vergastte Mathieu Geelen ons op een zeer mooie DIAVOORSTELLING
“Natuur rondom ons” in het Poorthuis te Peer.

-

NATUUR
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6.

Planning voor 1996:

-Zondag
14 januari 1996: WINTERWANDELING
Samenkomst Lutgardhof - Plockroy Meeuwen

Donderslag + TURFVEN
( nabij RLKM 33)* om 14 uur

-Zondag
25 februari 1996: WANDELING
brongebied
Samenkomst Buurthuis Ellikom om 14 uur

Zuurbeek

-DE BUNDERS

- Zondag 24 maart 1996: BEZOEK aan de Vallei van de ITTERBEEK
Samenkomst
Kerk Neerglabbeek
om 14 uur

-Zondag
21 april 1996: WEIDE - VOGELS van SIBERIE-Wauberg
Samenkomst
Bullenschool - Gestel - Meeuwen (RLKM 04)* om 14 uur

- Zondag 12 mei 1996: OPEN NATUURDAGEN
Vertrek Kruispunt Reppelerweg-Hoogstraat

1996 Vallei van de ABEEK
( RLKM 06)” Vanaf 14 uur

- Vrijdag 21 juni 1996: NACHTZWALUWENTOCHT
Samenkomst Kerk Neerglabbeek
om 21 uur
-Zondag
25 augustus 1996: ZOEKEN
Samenkomst
Plockroy - Meeuwen

NAAR DE BRON Militair Domein
( nabij RLKM 33)* om 14 uur

- Zondag 22 september
1996: Naar de SAMENVLOEIING
Samenkomst Dorpermolen Meeuwen om 14 uur

Abeek-Gielisbeek

- Oktober 1996: VOGELKIJKDAGEN
1996 SIBERIE- Wauberg
Samenkomst Bullenschool Gestel - Meeuwen (RLKM 04)* om 14 uur
- Zondag 24 november
1996: Het MYSTERIE van MASY - Militair Domein
Samenkomst Plockroy - Meeuwen ( nabij RLKM 33)* om 14 uur
- Vrijdag 13 december:
DIA-VOORSTELLING
Poorthuis Peer om 20 UUR
* RLKM
Regionaal

-

: Duidt op de nummer van het knooppunt
Landschap Kempen en Maasland v.z.w..

NATUUR
RESERVATENr
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Elektrisch

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
vissen in de Abeek:

Speciaal voor onze afdeling heeft Alain De Vocht samen met een
medewerker een demonstratie gegeven over het elektrisch vissen. Voor deze
activiteit werden er 2 locaties gekozen, nl:
Hoogmolen
Ellikom: belangrijkste
vangsten waren hier, een volwassen beekprik,
de driedoornige
stekelbaars, een paling (70 cm. lang), en het bermpje.

Beekpri k.
Grote

Paling.

meander achter de kerk Ellikom: hier was de verscheidenheid
groter, het
bermpje, de grondel, blank- en rietvoorn, zonnebaars, zeeltje, beekprik, karper,
giebel, wilde goudvis, baars (20 cm.).

Blankvoorn.

Zeelt.

Rietvoorn.

Baars.

Zonnebaars
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Oudsbergdag:
Inleiding:
Naar aanleiding van de 42ste Nationale Natuurbeschermingsdag
in het
Europees jaar voor natuurbehoud
1995, organiseerden
BOL-V.Z.W. (Bewust
Over Leven)
en de afdelingen
natuurreservaten
Maasland-Noord
en
Meeuwen-Gruitrode/Peer
een wandeling aan en rond de Oudsberg.
Deze themadag “DAG OUDSBERG
teken van natuurgerichte
recreatie.

? OUDSBERG

DAG !” stond in het

De Oudsberg als stille getuige van wat eens een uitgestrekt duincomplex
was, spreekt tot de verbeelding.
Hoeveel Vlaamse kinderen hebben niet aan
zijn voeten gespeeld, hoeveel mensen hebben er niet van zijn top over de
Hoge Kempen getuurd op zoek naar wie weet wat ? De Oudsberg, die duin,
onafscheidelijk
in verband met het landschap vroeg die dag onze aandacht.
Het is griezelig om te bedenken dat er de laatste 100 jaar op en rond de
Oudsberg meer veranderd is dan in de eeuwen, die daaraan vooraf gingen.
Honderd jaar geleden: de steden lagen nog ver van de natuur, korte
werkdagen
en een kortere werkweek bestonden niet, evenmin als vakantie
voor de arbeiders. Er was natuurlijk wel behoefte aan recreatie, maar de
mogelijkheden
daartoe ontbraken.

Met dit citaat voor ogen hebben we willen kennismaken met de Oudsberg
en zijn omgeving en gekeken naar de gevolgen van bijna een eeuw recreatie
in de duinen.
Historisch:
De grote lijnen van het huidig Kempisch Landschap werden vastgelegd
gedurende de voorlaatste ijstijd die 200.000 jaar geleden ten einde liep. Door
schommelingen
van het zeepeil en de grote temperatuurverschillen,
waardoor
kolossale massa‘s bevroren water ontdooiden, heeft de Maas in de loop van
enkele honderdduizenden
jaren dikke lagen zand en keien uit de Ardennen
aangevoerd
en afgezet in de Kempische vlakte.
-NATUUR
RESERVATEN:
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Daarna heeft de Maas telkens weer een nieuwe bedding uitgeschuurd
in
deze afzettingen.
Zo ontstonden
de Maasterrassen.
Het hoogste terras
kennen we als het Kempisch Plateau.
Tegen het einde van de laatste ijstijd (15.000 jaar geleden) .heersten hier
ongeveer 10.000 jaar lang zeer lage temperaturen.
De schaarse begroeiing
zoals korstmossen, dwergberk en de dwergwilg, verdween bijna volledig en er
kwam een poolwoestijn in de plaats.
De combinatie van de open
vriezen en dooien en de schaarse
zandverschuivingen
plaatsvonden.
van het Kempisch Plateau met als
de zeespiegel).

vlakte, de losse zandgrond,
afwisselend
begroeiing heeft ertoe geleid dat er grote
Zo ontstonden de vennen en landduinen
hoogste duin de Oudsberg ( 93 m. boven

De oudste sporen van menselijke bewoning dateren van kort na de laatste
ijstijd. Deze streken waren toen bedekt met een schraal toendralandschap.
De bewoners waren rendierjagers.
Vanaf 5.000 v Chr. werd het klimaat
steeds zachter en de begroeiïng ging er steeds meer uitzien als op heden (in
de schaarse delen dan toch nog) met berken, eiken, heide, enz... In die tijd
leefden hier zwervers, steeds op zoek naar voedsel (vis, wild, bessen,
wortels).

Zomereik.

Berk.
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De groep die hierop volgde,
de boeren,
bracht wel de grootste
verandering
met zich mee. In deze nederzettingstijd
ontstonden
weer
heideveldjes
(de heide was terug gedrongen door natuurlijke bosvorming)
na
het kappen van de bossen en door uitputting van de bodem door de
landbouw. De heide was nodig als weiland, veevoeder,
strooisel en brandstof
(plaggen). Gedurende
de middeleeuwen
nam de bevolking maar langzaam
toe. Vanaf de 16de eeuw kende de Kempen oorlogen met vele plunderende
troepen, bittere armoede, er was geen sprake meer van bevolkingstoename.
Op de volgende 3 kaarten zien we de evolutie van de heidelandschappen
vanaf 1850 tot op heden. De aanleg van pijnbossen
is wel begonnen.
Belangrijk is ook de aanleg van de Zuid-Willemsvaart
(1826). Men begon
toen met de ontginning van de Kempen.
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Vanaf de 2de helft van de 19de eeuw spelen verschillende
factoren mee
in de achteruitgang
van de heidegebieden:
- de komst van spoor-, auto- en waterwegen zorgen voor ontsluiting.
- nieuwe meststoffen voor arme gronden.
- ijzerertsexploitatie
- draineren van natte gronden (3.000 ha moeras bij Kinrooi)
- door de stijgende vraag naar hout werden de heidegronden
sterk bebost
- de minst slechte gronden werden akkers of weidegronden
Onderstaande
tabel geeft de achteruitgang
van het heide- en braakland
aan in de Kempen tussen 1846 en 1912. Dit wordt nog duidelijker op de
volgende kaart van 1939

Heidelbraakland

1846
1255
100%

1929
470
37%

1895
744
59%

11OSS!‘N
~WAALI)~IO~JT)
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De omzetting van resterende heidegronden
gaat onverminderd
verder,
mede door verbeterde
technieken,
moderner
materiaal
en nog sterker
kunstmest. Ook deed de zware industrie zijn intrede, met in het kielzog de
onvermijdelijke
bevolkingstoename.
Tussen de 2 wereldoorlogen
kwamen
daar nog 7 steenkoolmijnen
bij (met alles wat erbij hoort). Heide was van
geen betekenis meer, zelfs niet voor de landbouw.
De grazers waren
verdwenen,
plaggen en maaien begonnen tot het verleden te horen.

I-IET ZUlDOOSTELlJK

GEBIED

I-IEIDE

(1994)

-:

VENNEN
EN
OUDIZ VIJVEIIS

=

Van het eens zo typische heidelandschap
kan men nu nog restjes gaan
zoeken. Enkele militaire domeinen of natuurreservaatjes
is alles wat nog rest.
Op bovenstaande
kaart is duidelijk nog een gordel te zien boven Opglabbeek.
Dit is nog het laatste restje wat aansluit op het militaire schietveld.
Verschillende
gebiedjes (bron van de Abeek) van deze gordel probeert men
te beschermen.
Ook de Oudsberg, eens de Koningsduin
van het paarse
landschap, ligt hier.
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Flora en Fauna:
De Oudsberg
maakt deel uit van een stuifzandcomplex,
en is een
marginale bosgrond. Dit maakt het gebied zo waardevol.
Het bestaat uit een
menging van perceeltjes struikheide, jonge en oude bestanden van grove
den, al dan niet met ondergroei van loofhoutgewassen,
kale zandduinen en
gedegradeerde
heide met pijpestrootje. Bindgras en korstmossen: rendiermos
en roodbekermos
zijn typische planten voor de Oudsberg. Ze voelen zich
thuis op zandige, voedselarme
bodems.
Deze landduingordel
is een ideaal biotoop voor een aantal vogels. De
meest opvallende
is zeker de nachtzwaluw. Deze in Nederland en België vrij
schaarse broedvogel
legt zijn eieren op de zandgronden.
Heidevelden,
kaalslagen, jonge bosaanplantingen
(berken en dennen)
en open zandige
ruimten zijn noodzakelijk voor zijn voortbestaan.

De nachtzwaluw.
-

NATUUR
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De boompieper
en de boomleeuwerik
hebben
open ruimten
en
grasvegetatie
nodig als nestplaats. Een droog terrein met hier en daar een
boom als zangpost zijn kenmerkend voor deze zangvogeltjes.
Een typische
naaldhoutbewoner
is de kuifmees.
Belangrijk is de aanwezigheid
van oude
bomen, voldoende
dood of rottend hout voor zijn nest en een rijke
struweellaag,
zoals struikheide en bosbes. Tevens wordt dit gebied door
diverse vogels, zoals de groene specht, de zwarte specht, de buizerd, enz...,
gebruikt om te foerageren.

Struikheide.
De nachtpauwoog
en de heidespanner
zijn enkele van de nachtvlinders
die hier leven. Heide- en zanggebieden
huisvesten in de regel maar weinig
dag- en nachtvlinders.
De zandloopkever
is een roofzuchtig insekt die snel over zandpaden loopt
en er zijn prooi zoekt (insektenlarven,
spinnen en wormen). Bij verstoring
vliegt het weg. De larven leven in holen die tot 2 m. diep in de zandgrond zijn
gegraven. De larve loert in de opening van het hol op de prooi, die ze in het
hol opeet.
Het wijfje van de mierenleeuw
legt de eieren afzonderlijk in het zand. De
larven graven trechtervormige
gaten waarin ze meestal mieren vangen, die ze
dan met hun stevige mond uitzuigen.
-
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Rode bosmier.

Hier en daar kan je ook nog grote mierenhopen
vinden. Het zijn de
bouwsels van de rode bosmier. Diep onder de grond ligt de kern verscholen,
meestal in een stuk boomstronk.
De heuvel, meestal van stukjes hout en
dennenaalden
gemaakt, heeft een ideale helling om voldoende zonnestralen
op te vangen voor een ideale nesttemperatuur.
Deze alleseters jagen op en
vangen elk levend wezen dat ze krijgen kunnen ( in een omtrek van 20 m.
rond het nest vernietigen ze elk insekt). Door de bosbouwer zijn deze nuttige
diertjes zeer gewaardeerd
en ze staan onder koninklijke bescherming.
Recreatieve

druk op en rond het staatsnatuurreservaat

“de Oudsberg”:

Er zijn voor het begrip “recreatie”
verschillende
omschrijvingen.
In dit
artikel zal het alleen gaan over recreatie buiten: álle aktiviteiten van de mens
in de openlucht die niet met zijn beroep samenhangen
moeten als recreatie
worden beschouwd.
Als we ervan
uitgaan,
dat diverse
vormen
van recreatie
sterk
samenhangen
met de omgeving, waarin zij beleefd (kunnen) worden, moeten
we ook erkennen,
dat zij slechts (kunnen)
blijven bestaan zolang die
omgeving niet ingrijpend verandert. Dat legt aan de aard en de intensiviteit
van de vrijetijdsbesteding
in de natuur echter wel beperkingen op.
De “natuurlijke”
bestemming van de Oudsberg was en is de “natuur”. De
duinen vragen een grote mate van bescherming
omdat ze onvervangbaar
zijn. Alleen al om die reden moet de inrichting van de Oudsberg en haar
omgeving natuurgerichte
recreatie nastreven. Voor actieve recreatie zoals
ruiters, mountainbike,
motocross, paintball en 4x4 is op de Oudsberg geen
ruimte.
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Het opdelen van de Oudsberg door klandestiene
paadjes heeft zo zijn
invloed op de vegetatie. Voor de dierenwereld
moeten we aannemen dat de
veranderingen
in de aard en de omgeving van de vegetaties hun weerslag
zullen hebben
op die dierenwereld.
Voor de zandhagedis
en de
zandloopkever
zijn de kale paden waarvan het zand in het zonnetje behoorlijk
warm wordt daarentegen
uitgelezen plekjes. We denken dat het afbakenen
van enkele paden goed zou zijn om het aantal bezoekers dat in het gebied
doordringt te beperken.

Zandhagedis.
Voor vogels ligt het anders. Vrijwel iedere diersoort verlangt in het gebied
waarin zij zich voortplant een gevoel van veiligheid. De moeilijkheid is dat de
ene diersoort heel anders reageert op recreatie en invloeden dan de andere.
Ik ga dat illustreren aan de hand van 2 vogels die op de Oudsberg broeden:
“de nachtzwaluw en de Koolmees”. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat
de nachtzwaluw wijkt voor recreatie. Wanneer de mens nadert, verdwijnt de
nachtzwaluw.
Nu kunnen
we kiezen, “wel
nachtzwaluw”
of “geen
nachtzwaluw”.
Wel nachtzwaluw
betekent dat, als de nachtzwalúw
een
broedterritorium
zoekt, beperkingen
moeten worden
opgelegd
aan het
bezoek. Het wordt geen nachtzwaluw als we dit nalaten. Voor koolmezen, die
minder gevoelig
zijn voor recreatie-invloeden
dan nachtzwaluwen
in het
gebied, zou het afsluiten van het gebied geen nadeel zijn. Afsluiten van een
aantal broedgebieden
in de broedtijd betekent behoud van de kwaliteit van de
recreatie.
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Zaterdagen
en zondagen
betekenen
“toppen”in
het bezoek aan de
Oudsberg redelijk rustig broeden of hun. De hele week kunnen de vogels
jongen verzorgen
en dan breekt het weekend
aan. De ouders waren
aangepast aan de rust van alledag. In het weekend stijgt de recreatie, vooral
bij mooi weer. Dan hebben vele vogels het niet rustig meer, zij zien geen kans
meer om hun eieren warm te houden of hun jongen op tijd en vaak genoeg te
voeren. De recreant heeft niets kwaad in zin, hij is zich ook van geen kwaad
bewust, integendeel,
hij wil niets liever dan vogels ter wille te zijn.
Desondanks betekent de mooie zondag een kwade dag in het leven van veel
jonge vogels. Zonder beperkende
maatregelen voor de recreatie gedurende
het broedseizoen komen we er niet uit.
Tenslotte: soms is de recreant niet de oorzaak van de achteruitgang
van
bepaalde vogels maar wel een rem dat zij zich komen vestigen.
In het
verleden broedden bijvoorbeeld
de wulp en de duinpieper op de Oudsberg.
Ik geloof dat we zorgvuldig moeten nagaan op welke wijze we, zonder
schade voor de natuur, de belangstellende
en vaak geëngageerde
bezoeker
toch ter wille kunnen zijn. De natuur kan niet zonder de sympatie van de
bevolking. Die sympatie zal dieper zijn als zij berust op persoonlijk ervaren
dan op “lezen, foto’s kijken of flims zien”.
De recreatie op de Oudsberg is een feit waarmee de beherende instanties
rekening moeten houden. Zij kunnen aan de wensen van de recreanten
slechts tegemoet komen voor zover die geen andere, zwaarder wegende,
belangen schaden. Dat wekt bij de bezoekers wel eens weerstanden
op. Het
is een heel moeilijk dilemma. Tussen “remmen” van recreatie en “bevorderen”
ervan ligt een grote marge. We zagen dat al bij de paden, maar het geldt’ook
voor
andere
voorzieningen,
bij voorbeeld
speelterreinen,
graafen
Deze
voorzieningen
worden
meestal
aan
de
rand
klimmogelijkheden,
. ..
uitgebouwd,
met de bedoeling
het aantal bezoekers,
dat in de duinen
doordringt, te beperken.
Deze “natuurpaden”,
wandelroutes
die uitgezet zijn met het oog op het
leren zien van de natuur worden, meestal bewandeld aan de hand van routebeschrijvingen
waarin veel aandacht geschonken wordt aan het landschap,
de planten en de dieren. Deze routebeschrijvingen
zijn vaak verkrijgbaar
in
de informatiecentra,
bezoekerscentra
of hoe deze gebouwtjes
ook mogen
heten.
Binnen wordt in de regel informatie gegeven over het terrein waarop de
bezoeker zich bevindt. Die informatie zou ondersteund
kunnen worden door
exposities met levend materiaal en gericht op de actuele gebeurtenissen
op
en rond de Oudsberg.
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Ook hier weer een dilemma: het natuurbehoud
wordt bevorderd
door
goede voorlichting
en mentaliteitsbe’invloeding,
maar het kan niet ontkend
worden dat het natuurgebied
last zal ondervinden
van de extra bezoekers die
zo’n centrum aantrekt.
Toch
uitzetten
dat het
invloed,

willen we voor het inrichten van een goed informatiecentrum
en het
van een verantwoord
natuurpad pleiten. We geloven dat het kwaad
eventueel
sticht volledig gecompenseerd
wordt door de goede
die het zonder twijfel op het gedrag van de recreant heeft.

Duingebieden

zoals op en rond de Oudsberg

zijn uniek, daarom:

WEREN WE:
- alle gebiedsvreemde
kendhuisjes.
- geasfalteerde

voorzieningen,

campings,

stacaravans,

illegale

wee-

paden door het gebied

- mountainbikes,
paintball, 4X4, motocross. Voor al deze initiatieven
van
activitieve recreatie moeten alternatieven
in de regio worden aangeboden.
Dit
gebeurt liefst in samenwerking
met privésponsoring
van de betrokken
privésector (motorenindustrie,
automobielindustrie).
PLEITEN

WE:

- voor sight-seeing

per huifkar in de randzones

- voor een grofmazig
van het rustgebied.

netwerk

- voor een natuurcamping
- voor uitgebreide
gebied

NATUUR
RESERVATENT

alleen

aan de rand

aan de rand van het gebied.

mogelijkheden

- voor een infocentrum

-

van fiets- en ruiterpaden,

voor wandelaars

waar informatie

gegeven

via enkele

paden

in het

wordt over de Oudsberg.
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Tot slot nog een klein uittreksel uit een studie, geschreven door J. TRAETS in
opdracht van het I.W.0.N.L ( Instituut tot aanmoediging
van het Wetenschappelijk
Onderzoek in Nijverheid en Landbouw). Dit verslag werd reeds in 1965 geschreven
en handelt over het duingebied rond de Oudsberg.

-

NATUUR
RESERVATEN;
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Bestuursverqaderinqen
De volgende

VERGADERINGEN
en begroting:

bestuursvergaderingen

hebben

in 1995 plaatsgehad.

20 januari ‘95 - Milieu-infocentrum
Grote-Brogel
15 februari ‘95 -Buurthuis Ellikom
24 maart ‘95 - Heem -Meeuwen
12 mei ‘95 - Buurthuis Ellikom
09 juni ‘95 - Poorthuis Peer
07 juli ‘95 - Buurthuis Ellikom
25 augustus ‘95 - Breughelheem
Grote-Brogel
22 september ‘95 -Buurthuis Ellikom
27 oktober ‘95 - Brueghelheem
Grote-Brogel
01 december ‘95 - Buurthuis Ellikom
Op onze bestuursvergaderingen

waren gemiddeld

10 mensen aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomsten
worden beslissingen
genomen, activiteiten
gepland en naderhand
geëvalueerd.
De bestuursvergaderingen
vormen een
belangrijk
element in de werking
van de vereniging.
Iedereen
die de
vergaderingen
wil bijwonen wordt uitgenodigd. Zo ben je optimaal geïnformeerd
en kun je mee beslissingen nemen.
Naast de bestuursvergaderingen
zijn er nog veel bijeenkomsten, waar een
specifiek onderwerp behandeld wordt: Zo hebben enkele personen de ontwerpbegroting opgesteld.
l

Reservatenwerkinq:
De reservaatwerking
brengt veel voorbereidend
veel studiewerk
bij te pas. Werkkaarten
komt
beheerswerken
gepland en geëvalueerd.

werk met zich mee. Er
worden
gemaakt
en

Het resultaat zal dan in beheersplannen
opgenomen worden, waarna de
terreinen eventueel
als natuurreservaat
kunnen erkend, en als dusdanig
beheerd worden.
l

Aankoopvoorbereidingen:
Het aankopen, huren of in beheer nemen van terreinen veronderstelt
dat
er contacten worden gelegd met kandidaat-verkopers
en dat er verkoops- of
huurovereenkomsten
dienen te worden bedwongen.
Daarnaast zijn we zijn
aanwezig
bij de notaris voor het verlijden van de aktes. Dit alles gebeurt
in nauw
overleg
met de
verantwoordelijke
mensen
van
steeds
Natuurreservaten
V.Z.W.
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Gelijktijdig moeten we uitzoeken naar gelden om de restfinanciering
te
regelen. Tenslotte overleggen
we met de gemeentebesturen
om gemeentelijke
subsidies te kunnen verkrijgen.
l

Wandelvoorbereidingen:
Wanneer een wandeling wordt ingericht gaan we met enkele gidsen enige
tijd op voorhand de route verkennen, zodat we niet voor verrassingen
komen te
staan op de dag van het gebeuren.

l

Voorbereidincr

speciale

aktiviteiten:

Op manifestaties
zoals de Open Natuurdagen
, wordt er naast de
wandeling, ook een tentoonstelling
georganiseerd.
We voorzien de mogelijk
tot eten en drinken en de opvang van de bezoekers.

-NATUUR
RESERVATEN:
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9.
is vertegenwoordigd

Algemene

vergadering

in verschillende

overleggroepen:

NR - Brussel:

Voor de Algemene vergadering
van Natuurreservaten
vzw in Brussel kunnen we
twee personen afvaardigen
omdat we de kaap van de 100 leden overschreden
hebben.
3670 Ellikom
- Edgard Meeuwissen
Heikantstraat 22
- nog in te vullen
0

Regionaal overleg NR - Diest:
Als er op Vlaams niveau dringend belangrijke zaken moeten besproken worden
gebeurt dat in een regionaal overleg van Natuurreservaten
V.Z.W. in Diest.
-FreddyJanssens
Spinnerijstraat 2,
3990 Grote-Brogel
Kaulillerweg 35,
- Paul Capals
3990 Grote-Brogel

0

Provinciaal

overleg NR - Limburg - Hasselt:

Sinds kort is er een provinciaal overleg van Natuurreservaten
Limburg opgestart
met onze provinciale medewerker Lambert Schoenmaekers.
- Leopold Vandewal
Weg n. Opoeteren 109,
3670 Neerglabbeek
- Koen Antonissen
Genitstraat 62,
3670 Meeuwen

Kultuurraden:
In de kultuurraden zijn we vertegenwoordigd
door:
Voor Peer:
- Piet Coninx
Lijsterbessenlaan
- George Vanhout
Overweglaan
1
Voor Meeuwen-Gruitrode:
- Willy Lipkens
Tienderstraat
31
- nog in te vullen
0

Adviesraden

leefmilieu

In de adviesraad
Leefmilieu
woordigd door:
- Willy Lipkens
- Jan Paesen

-

NATUUR
RESERVATEN;

.e-&d
q-‘<
b

10

3990 Wijchmaal
3990 Wijchmaal
3670 Neerglabbeek

en Structuurplanning:
zijn we enkel

in Meeuwen-Gruitrode

Tienderstraat
31
Salviastraat 15

vertegen-

3670 Neerglabbeek
3670 Meeuwen
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In de stuurgroep
Structuurplanning
in Peer, volgen
reserve).
Kaulillerweg 35
- Paul Capals

we gang

der zaken

(als

3990 Grote-Brogel

. GNOP’s:
In de GNOP - stuurgroepen
plannen geadviseerd.
Voor Meeuwen-Gruitrode:
- Edgard Meeuwissen
- nog in te vullen
Voor Peer:
- Paul Capals
Hier kan echt positief

worden

de Gemeentelijke

Heikantstraat

Kaulillerweg

werk verricht

22

35

Natuurontwikkelings-

3670 Ellikom

3990 Grote-Brogel

worden.

. TOK:
Dank zij T.O.K. ( Tewerkstelling
en Opleiding Kansarmen) , kunnen we regelmatig
beroep doen op enkele milieuarbeiders.
- Paul Capals
Kaulilletweg 35
3990 Grote-Brogel

. LIKONA:
Door enkele natuurgidsen
Meeuwen-Gruitrode
Peer) worden
andere activiteiten
gedaan onder
(LIKONA)

van onze vereniging
buiten het gidsen van
de Limburgse
koepel

(Natuurreservaten
wandelingen,
nog
voor natuurstudie

Zo zijn Mathieu Geelen en Leopold Vandewal
lid van de Limburgse
vogelwerkgroep
en inventariseerden
zij broedvogels
over een oppervlakte
van
2000 Ha. Deze studie was een grote bijdrage aan de nieuwe atlas voor
broedvogels
in Limburg. Een vervolg van die studie is het langdurig onderzoek
(10 jaar) naar de invloed van de bosomvorming
in Limburg - van eentonig
naaldhout naar gemengde loofbossen - op broedvogels
in bossen. Deze studie
gebeurt op 20 plaatsen in Limburg in samenwerking
met LIKONA, LISEC en BOS
EN GROEN. Ons gebied beperkte zich tot de bossen van Solterheide (MeeuwenGruitrode).
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Verder is Leopold Vandewal lid van de Limburgse
waakt hij over de kerkuilen in Meeuwen-Gruitrode
en Peer.
in de toren van de monumentale
St.-Hubertuskerk
kerkuilennestkast.
Ook in de pas gerestaureede
kerktoren
hij een kerkuilnestkast geplaatst.

kerkuilenwerkgroep
en
Zo plaatste hij onlangs
in Neerglabbeek
een
van Grote-Brogel
heeft

In de loop van het jaar 1995 volgden Mathieu Geelen, Hilde Arits en
Leopold
Vandewal
een basiscursus
vogels.
Deze cursus handelde
over
broedvogels
in 7 theoretische lessen en 7 excursies, ingericht door de Limburgse
koepel voor natuurstudie (LIKONA).
Verder werden studieavonden
gevolgd in het groene huis Bokrijk over
determineren
van paddestoelen.
Zo probeerden deze mensen kennis op te doen
over de veelzijdige natuur, om het verder te geven aan natuurminnende
mensen.

Proficiat

voor deze vrijwillige

inzet.

In LIKONA ( Limburgse koepel voor natuurstudie) zijn twee van onze leden echt
actief betrokken.
- Mathieu Geelen
Weg n. Opoeteren 54
3670 Neerglabbeek
- Leopold Vandewal
Weg n. Opoeteren 109,
3670 Neerglabbeek

Watering “De Vreenebeek”:
We zijn ook vertegenwoordigd
in de Watering “De Vreenebeek”,
waarvan
ambtsgebied overeenkomt met de zone waar onze afdeling actief is.
- Paul Capals
Kaulillerweg 35
3990 Grote-Brogel

Wildbeheerseenheid
- Leopold Vandewal

het

Maaskant (WBE):
Weg n. Opoeteren

109,

3670 Neerglabbeek

Cursus natuurbeheer:
7 leden volgden

-

NATUUR
RESERVATEN:

.+Q,
r

~-4.

in het voorjaar

met succes de cursus natuurbeheer

in Neerpelt.
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Uitnodicring

Hierbij

ALGEMENE

algemene

VERGADERING

vergadering.

zijn al onze leden uitgenodigd op onze

Algemene Vergadering die op 5 januari

1996 om

20 uur

van het

doorgaat in de Teutenzaal

Poorthuis in Peer.

l

Agenda

Algemene

verqaderinq

1996.

- Overzicht activeiten 1995
- Evaluatie van de doelstellingen

voor 1995 ( blz 7)

- Evaluatie van het bestuur
- Nieuwe bestuursfuncties
- Eventueel verkiezing nieuwe bestuursleden

”

- Doelstellingen voor 1996
- Aanduiding stemgerechtigde
Natuur-reservaten

Leden voor de Algemene Vergadering

V.Z.W.op 16 maart 1996

- Rondvraag.
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