


DANKWOORD 

Dankwoord. 

Als de dagen korter worden, de natuur aan haar winterslaap begint en de 
eindejaarsfeesten stilaan dichter bij komen is het weer tijd om achter onze PC te 
kruipen en een jaarboek samen te stellen. Dit is het Wede al van onze, nog 
jonge, afdeling. Ondanks het feit dat het deze keer vlugger tot stand kwam dan 
het vorige blijft het toch nog een hele klus. Er worden teksten samengesteld, 
kaarten gemaakt, tabellen en grafieken ontworpen en foto’s bij elkaar gezocht. 

Het jaarboek dat nu voor U ligt kwam dan ook tot stand dank zij de bereidwillige 
medewerking van: Joël Burny, Freddy Janssens, Paul Capals, Michel 
Broeckmans, Jan Hendrix, Bart Paesen en Thieu Geelen voor het leveren van de 
teksten, kaarten, foto’s, grafieken en tabellen. Voor de zinvolle verbeteringen aan 
de Vlaamse taal danken we Dominique Vandml. Ook een woord van dank voor 
het stadsbestuur van Peer, dat instond voor het drukken van dit boek en Miel voor 
het inbinden ervan. 

Het is ongetwijfeld beter dankzij hun zorgen, hun ideeën en inzichten. Bewaar het 
als een verkenning door onze natuur, geef het voort zodat het werk van de 
vrijwilligers beter bekend wordt. 

Het Bestuur. 

V.U. Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote-Brogel. 
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VOORWOORD 

Weer een jaar achter de rug. Het is omgevlogen. Het komt misschien omdat we 
niet hebben stilgezeten. Onze activiteiten zijn flink toegenomen t.o.v. vorig jaar. 
Door de aankoop van verschillende waardevolle percelen aan de Abeek hebben 
we de mogelijkheid gekregen om door een actief beheer, de aanwezige 
natuurwaarden veilig te stellen. Een uitgebreid verslag vindt U in dit Jaarboek 

Op onze maandelijkse wandelingen hadden we steeds een geïnteresseerd 
publiek en stelden we vast dat we stilaan bekend werden in onze gemeentes. 
Met ons Jaarboek trachten we onze leden zoveel mogelijk te informeren over de 
plaatselijke werking. Via het ledenblad van Natuurreservaten en de pers worden 
de activiteiten aangekondigd. De wandelkalender voor 1997 kunt U vinden in dit 
jaarboek. Ons ledenaantal zit in de lift. We stellen vast dat de meeste nieuwe 
leden in buurt van de nieuwe reservaten wonen. Zij kunnen ook het eerst 
kennismaken met de nieuwe ontwikkelingen op die terreinen. We kregen 
verschillende positieve reacties van de mensen. Het geeft ons de steun om verder 
te werken op de ingeslagen weg. 

Zaterdag 31 augustus was een zwarte dag voor onze vereniging. Pol Vandewal is 
niet meer. De spil van onze groep. Er zijn geen woorden om dat verlies te 
beschrijven. Maar al snel bleek dat Pol niet echt weg was. Zijn actief leven 
begeesterde ons, om het door hem uitgestippelde pad verder te zetten. We 
zullen Pol nooit vergeten. Verder in dit jaarboek komt het leven van Pol aan bod. 
En we moeten verder. Jean Mons en Frank Bijnens kwamen onze bestuursploeg 
versterken., Hartelijk welkom mannen, in deze voor onze vereniging moeilijke tijd. 

Gelukkig hebben wa dit jaar ook vele mooie momenten meegemaakt. De 
wandelingen en zeker de beheerswerken waren fijne activiteiten. De natuur- 
driedaagse van enkele eindejaarsklassen van Agnetendal te Peer, met steun van 
Stichting Leefmilieu van Kredietbank, was zeer geslaagd. Indien mogelijk willen 
ze het volgende jaar weer enkele dagen in de natuur werken. Met enkele mobiele 
bruggen kunnen we voortaan, dankzij de steun van “Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland” , vrij onze wandelingen over de Abeek plannen, zonder te 
moeten vaststellen dat de afstand te groot wordt bij gebrek aan overgangen van . 
de beek. In het najaar kunnen we ook door hen gesponsorde poelen inrichten. 
Met de sponsoring van Exxon Chemical voor het stuk Opdeweegh hebben we een 
van de mooiste hooilanden van Peer kunnen kopen. De paddenoverzetactie was 
een prachtige gelegenheid om oud en vooral jong te laten kennismaken met de 
amfibieën die nog in groten getale in de Abeekvallei kunnen overleven. 

In dit Jaarboek komt dit alles nog uitgebreid.aan bod. Op de 3& jaarvergadering 
op 10 januari 1997 in ‘t Heem te Meeuwen, wordt het jaaroverzicht besproken en 
worden de bakens voor 1997 uitgezet. 

Om*~4v&uu~~~ 

Paul Capals, 

b u4+d 3w7 tidlu-. 

Voorzitter. 
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l STANDPUNT VAN NATUURRESERVATEN OMTRENT HET 
DECREET OP HET NATUURBEHOUD 

Natuurreservaten V.Z.W. is tevreden en gematigd positief dat deze belangrijke stap 
voor het natuurbehoud eindelijk is gezet. Dit decreet moet een bouwdoos worden 
waarmee aan een krachtig natuurbeleid kan worden gewerkt. 

Maar Natuurreservaten V.Z.W. wijst er ook op dat dit decreet nog verbetering 
behoeft. De actieve bescherming van de natuur (natuurherstel, 
natuurontwikkeling) mag niet ingeperkt worden. De realisatie van een ruime 
natuurlijke structuur is een noodzaak. 

Dit decreet legt echter slechts de fundamenten van een vernieuwd natuurbeleid. 
Om dit decreet operationeel te maken moet er zo snel mogelijk werk worden 
gemaakt van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten. Hiervoor moeten de nodige 
middelen worden voorzien. 

Belanariike bouwstenen 

In dit door de Vlaamse regering goedgekeurde onmdecreet liggen belangrijke 
kansen om de natuur in Vlaanderen beter te beschermen. Voor het eerst wordt 
een zorgplicht ingesteld waardoor iedereen schade aan de natuur, voor zover 
mogelijk, moet voorkomen, beperken of herstellen. Verder worden door dit 
decreet een aantal nieuwe instrumenten ingesteld zoals natuurinrichting, 
beheersovereenkomsten en het voorkooprecht. Een groot mankement van de 
oude wet op het natuurbehoud was de gebrekkige handhaving. Dit nieuwe 
decreet voorziet in voldoende strenge strafbepalingen . 

In het decreet wordt de afbakening vooropgesteld van 125.000 hectare grote 
eenheden natuur (GEN) of grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO) in het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), binnen 5 jaar. Binnen 10 jaar moeten 
beheersplannen voor dit hele netwerk bestaan. 

Daarnaast moet 150.000 hectare natuur als verwevingsgebied (natuur naast 
andere functies als landbouw, recreatie of bosbouw) afgebakend worden met 
eveneens beheersplannen binnen de 10 jaar. Het is belangrijk dat de 
vooropgestelde oppervlakten niet als een maximum worden aanzien maar als een 
richtcijfer voor middellange termijn. 

Bij de afbakening van deze gebieden wordt ven&ezen naar de huidige 
bestemmingen op de gewestplannen. Positief is dat bij de afbakening van grote 
eenheden natuur in ontwikkeling naast de klassieke ‘groene’ bestemmingen ook 
delen van militaire domeinen, ontginningsgebieden, ecologisch waardevol 
agrarisch gebied of valleigebieden mogelijk zijn. 
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ONZE AFDELING 

Bij de afbakening van verwevingsgebieden zijn ook de bestemmingen recreatie en 
landschappelijk waardevol landbouwgebied voorzien. 

Ruime natuurliike structuur 

Het is echter problematisch om een natuurlijke structuur af te bakenen 
vertrekkende van de bestemmingen op het gewestplannen. De gewestplannen 
werden in een gans andere context opgesteld. 

Bij het aanduiden van de groene bestemmingen werd niet uitgegaan van de idee 
van een natuurlijke structuur, de ecologische visie die inhoudt dat complexe 
levensgemeenschappen slechts in stand kunnen gehouden worden door het 
behoud of de ontwikkeling van een aaneengesloten en met elkaar verbonden 
geheel van grote oppervlakten natuur of gebieden met nog veel natuurlijke 
elementen. De natuurgebieden op de gewestplannen zijn dan ook sterk 
versnipperd en werden daarenboven tijdens de verschillende fasen van de 
gewestplannen stelselmatig ingekrompen. Van een samenhangend en coherent 
netwerk van gebieden is binnen de Gewastplannen hoe dan ook geen sprake. 
Daarom moet de procedure om een GEN of GEN0 af te bakenen aangepast 
worden zodat kan worden uitgegaan van de bestaande of te ontwikkelen 
natuutwaarden. Hieraan gekoppeld moet dan werk gemaakt worden van ‘groene 
gewestplanwijzigingen’, op voldoende grote schaal. Dit is met name ook nodig om 
te voldoen aan internationale verplichtingen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Maar afbakeningen en beheersplannen op zich blijven onvoldoende als de natuur 
ook niet “op het terrein” effectief beschermd wordt. In het decreet moeten 
voldoende garanties worden ingebouwd voor de invulling van de natuurlijke 
structuur. Er moeten voldoende middelen worden voorzien voor de realisatie van 
de beheersplannen die worden opgemaakt voor de GEN3 en GENO’s. 

Voor Natuurreservaten V.Z.W. moet de basisidee van een goed en krachtig 
natuurdecreet zijn dat natuur overal, ongeacht de Dianoloaische bestemming 
moet kunnen beschermd worden (net zoals bijvoorbeeld het duinendecreet alle 
duinen, ongeacht hun bestemming, beschermt). Hiertoe moeten ook maatregelen 
kunnen genomen worden buiten de bos- en groengebieden van het gewestplan 
en het VEN zoals voorzien in dit decreet. In dit voorontwerp van decreet merken 
wij dat op vele plaatsen de bepalingen en maatregelen juist beperkt worden tot 
deze gebieden en daarbuiten de mogelijkheden voor een actieve natuur- 
bescherming ernstig beknot worden. 

Natuurinrichting wordt in dit ontwerp van decreet volledig teruggedrongen tot het 
VEN. Heel wat knelpunten kunnen veei efficienter en duurzamer opgelost worden 
wanneer ook gebieden buiten het VEN in dergelijke projecten kunnen betrokken 
worden. 
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Om bepaalde natuurwaarden optimaal te kunnen beschermen is het noodzakelijk 
dat de aankoopmogelijkheden in agrarische gebieden behouden blijven. 
Natuurreservaten V.Z.W. aanvaardt wel dat er criteria komen voor de aankoop van 
reservaatswaardige gronden in het agrarisch gebied, maar dit mag niet in 
tegenspraak zijn met onze algemene stelling dat natuur overal, ongeacht de 
planologische bestemming, moet kunnen beschermd worden. We denken dan ook 
dat het moet volstaan om in de tekst van het decreet eenvoudig te vermelden dat 
erkenning (en dus ook subsidiering) enkel kan in agrarische gebied mits de 
aanwezigheid van hoge potentiele natuurwaarden in gebieden met een lage 
landbouwwaarde of de aanwezigheid van hoge actuele natuurwaarden. 

Niet alleen beschermina OP DacGer 

Natuurreservaten V.Z.W. wijst er ook op dat een nieuw natuurdecreet een 
belangrijke stap vooruit is, maar dat natuurlijk ook concreet invulling gegeven 
moet worden aan de principes in dit decreet. 

Essentieel is dat minister T. Kelchtermans snel werk maakt van effectieve en 
operationele uitvoeringsbesluiten. Verder blijven decreten en uitvoeringsbesluiten 
nobele doelen - helaas louter op papier - als er onvoldoende mensen en 
(financiele) middelen voor natuurbehoud en natuurbescherming gemobiliseerd 
worden. Natuurreservaten vzw vraagt daarom uitdrukkelijk aan minister T. 
Kelchtermans, aan de voltallige Vlaamse regering en aan het Vlaamse Parlement 
om voldoende creativiteit te ontwikkelen om het budget voor het natuurbehoud in 
Vlaanderen drastisch te verhogen. 

Natuurresewaten vzw vertrekt. als vereniaina voor natuurbehoud in 
Vlaanderen, van volaende uitaanaspunten 

1. De mens is erfgenaam van een Aarde die heel rijk is aan levensvormen. Meer 
dan ooit zijn wij in staat om onze leefomgeving te veranderen en aan te 
passen. Wij zijn ons daarbij terdege bewust van de gevolgen van onze daden 
voor deze biodiversiteit, wat ons een grote verantwoordelijkheid geeft voor de 
toekomst van onze planeet. 

2. In het huidige West-Europese sociaal-economische systeem wordt op grote 
schaal gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en heeft de natuur geen of 
onvoldoende economische waarde, wat leidt tot een gebrek aan respect voor 
de natuur. Nochtans is de natuur met haar hulpbronnen onontbeerlijk voor het 

~~~~ en de vooruitgang van de mens. Elke achteruitgang van de 
kent een verlies aan mogelijkheden voor de huidige en de volgende 

. . . 
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3. Het natuurlijk erfgoed in Vlaanderen vormt ook het resultaat van een 
eeuwenlange menselijke beïnvloeding, wat ons een waardevol beeld geeft van 
onze eigen cultuur-historie. 

4. Natuur vormt een onuitputtelijke bron voor de beleving van schoonheid en 
emoties. 

5. Natuurbehoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu staan ten 
dienste van van heel de samenleving. Natuurbehoud is een opdracht voor het 
gemeenschappelijk belang, een opdracht die niet buiten of los van de 
samenleving gestalte kan krijgen . 

6. Een vereniging als Natuurreservaten vzw geeft mensen kansen om hun 
bekommernis voor het natuurbehoud en voor de verbetering van de 
milieukwaliteit concreet vorm te geven. 

Onafhankelijkheid en vrije actiekeuze zijn daarbij essentieel om efficiënt te 
kunnen optreden. 

De doelstellinaen van Natuurreservaten vzw ziin 

1. Natuurbehoud, natuurbeheer en natuurontwikkeling; 
2. Verbetering van de milieukwaliteit: 
3. Behoud van de biodiversiteit; 
4. Duurzame bescherming van belangrijke natuurterreinen; 
5. Behoud van open ruimte en van landschappelijke waarden; 
6. Een bijdrage leveren aan de oplossing van de vraagstukken van het natuur- 

behoud met aandacht voor de sociale en culturele dimensies; 
7. Mede vorm geven aan het natuurbeleid van de overheid met de medewerking 

van partners en bondgenoten in onze samenleving; 
8. Mensen kansen geven om hun inzet voor het natuurbehoud op een efficiënte, 

redelijke, constructieve en verantwoordelijke manier te laten renderen; 
9. Een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek ten voordele van het 

natuurbehoud 

Middelen 

Voor de realisatie van deze doelstellingen bouwt de vereniging Natuurreservaten 
vzw haar acties en initiatieven op vier fundamenten. 

1. “Natuur voor iedereen” als opdracht. 
2. De actieve bescherming van ons natuurlijk erfgoed. 
3. Organisatie en beweging. 
4. Communicatie en vorming. 
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1. Natuur voor iedereen 

Het motto van Natuurreservaten vzw is ‘Natuur voor iedereen’, wat een 
explicitering is van de opdracht van onze vereniging die ten dienste staat van 
de samenleving en natuur veilig wil stellen voor iedereen . 

De dialoog met de samenleving krijgt gestalte onder diverse vormen: 

1. Het openstellen van alle activiteiten van Natuurreservaten vzw voor alle 
burgers; 

2. Overleg en samenwerking met andere groepen en verenigingen in de 
samenleving, als mogelijke partners en bondgenoten; 

3. Een bewste keuze voor de toegankelijkheid voor iedereen van de 
natuurresewaten die beheerd worden door Natuurreservaten vzw, overal 
waar mogelijk, met middelen zoals geleide natuurwandelingen, 
natuurwandelpaden, observatiehutten, bezoekerscentra, 
informatiemateriaal, . . . 

4. De uitbouw van een neWrk van eigen afdelingen, die op regionale en 
lokale schaal actief meewerken aan de realisatie van de 
verenigingsdoelstellingen . 

Natuurreservaten vzw stelt zich als vereniging neutraal op ten opzichte van 
elke vorm van partijpolitiek en ideologie. 
Natuurreservaten vzw is bereid om samen te werken met alle democratische 
groepen en partijen in de samenleving om haar doelstellingen te 
verwezenlijken. 
Natuurreservaten vzw behoudt bij elke vorm van overleg en dialoog met andere 
actoren in de samenleving haar onafhankelijkheid en zal de realisatie van haar 
eigen doelstellingen nooit ondergeschikt maken aan andere overwegingen. 

2. De actieve bescherming van ons natuurlijk erfgoed 

De aankoop en het beheer van natuurterreinen met een hoge ecologische . 
waarde, met als doel de oprichting van natuurreservaten, is nog steeds de 
meest efficiente manier om ons natuurlijk erfgoed voor de toekomst op een 
duurzame manier te beveiligen. 
Natuurreservaten vzw wil deze natuurreservaten beheren en ontwikkelen als 
deel van een Vlaams Ecologisch Netwerk met grote eenheden natuur of grote 
eenheden natuur in ontwikkeling, met als doel het behoud van de biodiversiteit. 
Natuurreservaten vzw wil ook de open ruimte in Vlaanderen en de aanwezige 
punt- en lijnvonnige natuurelementen in het landschap maximaal behouden. 
Naast aankoop, huur en erfpacht van natuurgebieden zal Natuurreservaten 
vzw alle mogelijke middelen, met inbegrip van multifunctioneel medegebruik, 
aanwenden om haar doelstellingen te verwezenlijken . 
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ONZE AFDELING 

Natuurreservaten vzw is zich bewust van het feit dat natuurbehoud en 
natuurontwikkeling niet louter via het instrument ‘creatie van natuurreservaten’ 
gerealiseerd kunnen worden. 
Daarom levert de vereniging speciale inspanningen ter verbetering van het 
natuurbeleid, het ruimtelijk beleid en het milieubeleid, met in het bijzonder 
aandacht voor de thema’s die van grote invioed zijn op de kwaliteit van de 
natuur, zoals verdroging, vermesting en versnippering op lokale, regionale en 
Vlaamse schaal. 
Niet alleen op Vlaams, maar ook op nationaal en internationaal niveau zal 
Natuurreservaten vzw zich inzetten voor de actieve bescherming van ons 
natuurlijk erfgoed. 

3. Organisatie en beweging 

Kansen geven voor het persoonlijk engagement van iedereen is een belangrijk 
actiemiddel om de doelstellingen van de vereniging te realiseren . 
Natuurreservaten vzw levert daarbij alle noodzakelijke inspanningen om 
mensen in beweging te zetten en om bij het werk van onze vereniging iedereen 
te betrekken die, overeenkomstig zijn of haar talenten, een bijdrage kan 
leveren aan de actieve bescherming van ons natuurlijk erfgoed. 
Om deze inzet maximaal te laten renderen zorgt Natuurreservaten vzw voor 
een efficiënte organisatie van haar eigen activiteiten. 

4. Communicatie en vorming 

Natuurreservaten vzw wil ook een bijdrage leveren om een breed publiek de 
nodige informatie te geven over natuurbescherming in het algemeen en haar 
eigen werking in het bijzonder, om op deze manier ook een breder draagvlak 
voor het natuurbehoud en voor een beter natuurbeleid te cre&en. 
Natuurreservaten vzw zal dan ook actief middelen ontwikkelen om een breed 
publiek informatie te geven en vorming te verstrekken over natuurbehoud, 
natuurbeheer en natuurontwikkeling. 
De natuurreservaten zelf vormen daarbij ook een specifiek didactisch 
hulpmiddel. 
Inzake voorlichting en vorming vormen de eigen leden en medewerkers een 
specifieke doelgroep, die speciale aandacht zal krijgen. 
Natuurreservaten vzw zal voor het verspreiden van haar boodschap gebruik 
maken van alle beschikbare moderne communicatiemiddelen en media. 
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Koen Antonissen, Genitsstraat 62, 3670 MEEUWEN Tel: 011/79.21.22 
Penninameester: 
Edgard Meeuwissen, Heikantstraat 22, 3670 ELLIKOM Tel: 011/63.41.37 
Verslaooever: 
Michel Broeckmans, Weg op Bree, 28 3670 MEEUWEN Tel: 01 ln9.39.64 
Bestuur: 
Frank Bijnens, Loofstraat 13, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.18.30 
Piet Coninx, Lijsterbessenlaan 10, 3990 WIJCHMAAL Tel. Olln3.47.38 
Mathieu Geelen, Weg n.Opoeteren 54, 3670 NEERGIABBEEK Tel: 08918571.87 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 GROTE BROGEL Tel. 011/63.38.54 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.37.27 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670.NEERGLABBEEK Tel: 089185.54.94 . 
Jean Moris, Kapellekestraat 8, 3990 PEER Tel: 01 lff9.12.76 
Bart Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel: 01 lff9.25.64 
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel: 01 ln9.25.64 
Mathieu Plessers, Tienderstraat 5, 3670 NEERGLABBEEK Tel: 089/85.58.67 
Jef Thaens, Heikantstraat 6, 3670 ELLIKOM Tel: 011163.41.38 
Theo Vandael, Weg n. Opoeteren,, 76, 3670 NEERGLABBEEK Tel: 089185.58.70 
Dirk Vandewal, Weg n. Opoeteren, 109 3670 NEERGIABBEEK 089185.72.48 
Marcel Van Waerebeke, Visserskaai 11, 2000 ANTWERPEN Tel: 03/23.77.513 

Conservators: 
- Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.37.27 
- Dirk Vandewal, Weg naar Opoeteren 109, 3670 NEERGIABBEEK 089185.72.48 

Een 30 tal mensen komen regelmatig helpen bij de beheerswerken. 

3. Aankooocel 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.12.89 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 399 GROTE BROGEL Tel: 011/63.37.27 
Dirk Vandewal, Weg n. Opoeteren 109, 3670 NEERGLABBEEK Tel: 089185.72.48 

4. Inventarisatie 
Koen Antonissen, Genitsstraat 62, 3670 MEEUWEN Tel: 01 lff9.21.22 
Mathieu Geelen, Weg n.Opoeteren 54, 3670 NEERGLABBEEK Tel:O89/85.71.87 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.37.27 
Bart Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel: 01 ln9.25.64 
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ONZE AFDELING 

5. Afdelinasfotoarafen 
Mathieu Geelen, Weg n.Opoeteren 54, 3670 NEERGLABBEEK Tel:089/85.71.87. 
Marcel Van Waerebeke, Visserskaai 11, 2000 ANTWERPEN Tel: 03/23.77.513 

6. Leden/fondsenwewina/pers 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28,367O MEEUWEN Tel . 011/79.39.64 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel: 011163.12.89 
Piet Coninx, Lijsterbessenlaan 10, 3990 WIJCHMAAL Tel. 01 lff3.47.38 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.37.27 
Edgard Meeuwissen, Heikantstraat 22, 3670 ELLIKOM Tel: 011163.41.37 

7. Natuuraidsen / wandelinaen 
Mathieu Geelen, Weg n.Opoeteren 54, 3670 NEERGLABBEEK Tel: 089/85.71.87 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.37.27 
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN lel: 01 lff9.25.64 
Dirk Vandewal, Weg n. Opoeteren 109, 3670 NEERGLABBEEK Tel: 089/85.72.48 

8. Afqevaardiaden adviesraden 
Zie hoofdstuk 9. 

LEDEN 

Aantal leden Meeuwen-Gruitrode Peer Totaal 
dec. 1994 28 36 72 
nov. 1995 42 59 101 
okt. 1996 45 88 133 

In Peer is 0,6 Om van de bevolking lid, in Meeuwen-Gruitrode is dat 0,37 % van de 
bevolking. Het Vlaamse gemiddelde is 0,48 Om. Voor de 2 gemeenten samen is dit 
0,49 % van de inwoners. Juist boven het Vlaamse gemiddelde dus. We hebben 
een stijgende trend in het ledenaantal dat we nog graag zouden willen uitbreiden. 
Natuur is er immers voor iedereen. 

De ledenwerving zal een actiepunt z@ voor het komende jaar. 

WERKINGSGEBIED 

De kaart op volgende pagina toont ons werkingsgebied. Voor informatie hierover: 
zie “reservatenwerking”, hier komen we uitvoerig terug op het werkingsgebied. 

- k%TK 
-, 

JAARBOEK 1996 NATUURRESERVATEN vzw 

r 

AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE I PEER 

“Tp 13 



ONZE AFDELING 
3 

‘s 

Gielisheek 

.#‘- h 
/ -- 

_. 

,... 
,.i” 

./< 
,..’ 

,..’ 
..’ 

,./’ 

/ 

2 
/ 

P- 
1 -h’ \ A __ _.Y 

,Y I 

lwiui:on / ,. 

OPGLABBEE K 
.-. 7: 

- NATUUR 
RESERVATEN3 JAARBOEK 1996 NATUURRESERVATEN vzw 

--% 
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

r 
“*“TG- 14 



ONZE AFDELING 

. IN MEMORIAM POL VANDEWAL. EEN KORTE BIOGRAFIE 

Pol werd geboren in Neerglabbeek op 3 april 1940. Hij was de 7& zoon uit een 
gezin van 13 kinderen waarvan 11 in leven. Hij groeide op aan het uiteinde van 
het dorp op 30 meter van de bossen van Solterheide. Van kindsbeen af zwierf hij 
met broers en zusters door veld, bos en heide. Geen enkel plekje op Solterheide 
was hem onbekend. 

Toen hij later naar de dorpsschool ging maakte hij kennis met het dorp, 
Heimisberg, de Zavel, de Berg en de Roes met zijn beemden in de vallei van de 
Itterbeek. In de zomer ging hij er zwemmen en visjes vangen. Bij mooi weer was 
de drang naar lucht, water, zon en de natuur groter dan de behoefte om tussen 4 
muren te zitten. Zo gebeurde het dat hij samen met zijn zuster Leen meerdere 
malen haagschool hield. Na de lagere school ging Pol in Maaseik naar de 
technische school. Iedere dag 30 km. met de fiets. Op weg naar school in de 
winter, als er sneeuw lag, durfde hij zich wel eens enkele malen te wentelen in de 
sneeuw tot hij wit was. Hij keerde dan terug naar huis met de boodschap dat hij 
gevallen was en er geen doorkomen aan was met die dikke sneeuwlaag. Als 
vader dan werken was met de middagpost, lag er plotseling minder sneeuw en 
ging hij op Solterheide sporen zoeken in de sneeuw. 

Na de middelbare School ging Pol werken op de bovengrond van de mijn van 
Waterschei. In de mijn was hij een gewaardeerd mecanicien die door zijn precisie 
en vakbekwaamheid uitblonk. Hier werkte hij tot de sluiting van de mijn in 1987. 

Als jong gepensioneerde ging hij zich volledig op de natuur toeleggen. Vooral “de 
Bek” was hem heilig. Dit stuk grond, dat midden in Solterheide ligt, erfde hij van 
zijn ouders. Hij beplantte het helemaal en bouwde er een kapel ter ere van O.-L.- 
Vrouw. Hier kwam hij tot rust en bezinning samen met zijn trouwe hond Bobba. 
Ook het houden van bijen interesseerde hem. Om de kinderen deze wondere 
wereld te laten verkennen, had hij een boomstam uitgehold waarin je de bijen kon 
zien door een glaasje. 

In de jaren ‘89 en ‘90 lieten de grindboeren hun oog vallen op Solterheide. Het 
mooie Kempische dorpje Neerglabbeek dreigde van de aardbol te verdwijnen. In 
die tijd ontstond N.A.N. (Natuurbehoud Actie Neerglabbeek). Dag en nacht was 
Pol bezig om zijn roots van de ondergang te redden. In die tijd volgde Pol ook nog 
de cursus natuurgids. Hij was voorat veldwerker, gericht op de praktijk en leidde 
als natuurgids vele wandelingen. Als lid van de Wielewaal en de Likona- 
vogelwerkgroep inventariseerde hij in die omgeving vogels, dieren, planten en 
insecten over een gebied van ongeveer 3000 hectaren rond Solterheide. Op 
verschillende plaatsen in Neerglabbeek hangen er vogelkastjes van hem. In het 
voorjaar ging hij samen met de vogelringwerkgroep de jonge vogeltjes ringen. 
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ONZE AFDELING 

De kerkuil lag hem aan het hart. Hij was lid van de kerkuilenwerkgroep. Deze 
ihield zich bezig met het plaatsen van speciaal ontworpen nestkasten, die in 
kerktorens of andere. meestal hoge. gebouwen geplaatst worden. In het jaarboek 
van vorig jaar is hieraan een heel artikel gewijd. 

Van het Natuurhulpcentrum In Opglabbeek was hij ook lid. Hij was er een graag 
geziene gast. Regelmatig bracht hij gewonde of zieke dieren naar het 
Natuurhulpcentrum. Vele dieren hebben hun leven aan hem te danken. 

Hij was ook bij de oprichting van onze afdeling In augustus ‘94. Zijn ervaring en 
kennis hebben ons goed geholpen bij de aankopen. beheerswerken en vooral de 
wandelingen. Hij gidste en stippelde elke wandeling uit. In het voorjaar van ‘96 
inventariseerde hij nog het broedvogelbestand in de Abeekvallei vanaf de bron op 
het militair domein. tot aan de grens met Bocholt in Grote Brogel. Het hele traject 
heeft hij meerdere malen te voet afgelegd om een goed inzicht te krijgen. Zijn 
kennis over vogels. hun zang: hun gedrag en biotoop waren van onschatbare 
waarde. 

Op zijn eentje kon hij uren op één van onze eigendommen werken ten dienste van 
de natuur Yet werken met de zeis was voor hem kinderspel. de jongere generatie 
heeft hier meer last mee. Hij plantte wilgen die later ingeknot kunnen worden en 
na vele jaren zullen scheuren zodat zij een ideale broedplaats zijn voor de 
steenuiltjes. 

Door een dom ongeval op 31 augustus 1996 ging hij véél te vroeg van ons heen. 
Het was een genoegen voor groot en klein om met hem een natuurwandeling te 
maken. Zo heeft hij nog dit voorjaar 250 kinderen weten te boeien tijdens de 
paddenoverzetactie aan ‘t Broek. Het zal moeilijk zijn hem te vervangen, maar we 
zijn vast besloten zijn werk verder te zetten. 

Zeven maal om de aarde te gaan, 
als het zou moeten op handen en voeten: 
zeven maal om die éne te groeten 
die daar lachend te wachten zou staan. 
Zeven maal om de aarde te gaan. 

Zeven maal over de zeeën te gaan, 
schraal in mQn kleren, wat zou het mij deren, 
kon uit de dood ik die éne doen keren. 
Zeven maal over de zeeën te gaan - 
zeven maal. om met z@ tweeën te staan. 
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ONZE AFDELING 

. STAD PEER EN NATUURRESERVATEN ONDERTEKENEN MILIEU- 
CHARTER 

In het kader van het Europees jaar van het natuurbehoud lanceerde de V.Z.W. 
Natuurreservaten de campagne “Onze Gemeente Natuurlijk”. Samen met het 
gemeentebestuur was het de bedoeling om het gemeentelijk natuurbeleid meer 
vorm te geven. Dit zou gebeuren door het ondernemen van allerhande acties ter 
bevordering van natuurbeleid. Op het terrein worden de acties geconcretiseerd 
door de plaatselijke afdelingen - in ons geval Meeuwen-Gruitrode/Peer en de 
lokale besturen. Tevens wenst Natuurresematen in te spelen op de GNOP’s, de 
Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen. 

1. Ruimtelijk beleid 
Een degelijk ruimtelijk beleid, met het behoud van open ruimten en 
natuurgebieden, vormt de hoeksteen van een goed gemeentelijk natuurbeleid. 
Daarom zal de stad Peer geen gewestplanwijzigingen ondersteunen die een 
aantasting betekenen van open ruimte of die natuurgebieden een andere 
bestemming willen geven, tenzij die gewestplanwijziging nodig is ter 
ondersteuning van eventuele kernfuncties. 

2. Biizonder Plan van Aanleg 
De stad Peer zal geen Bijzondere Plannen van Aanleg goedkeuren die afwijken 
van het bestaande Gewestplan en die een aantasting betekenen van de open 
ruimte, tenzij deze BPA’s nodig zijn ter ondersteuning van eventuele 
kernfuncties. 

3. Gemeentettik Natuurontwikketinasptan 
De stad Peer zorgt voor de realisatie van een Gemeentelijk 
Natuurontwikkelingsplan, dat de leidraad vormt voor concrete realisaties op het 
terrein die meer natuur in de gemeente als doel hebben. 

4. Bermbeheer 
De stad Peer leeft de bepalingen van het Bermbesluit zorgvuldig na. Daartoe 
zal de stad een Gemeentelijk Bermbeheersplan laten opstellen. 

5. Watertorw 
Bij het beheer van de waterlopen die onder haar verantwoordelijkheid vallen 
zal de stad Peer dit beheer op een ecologische verantwoorde manier 
uitvoeren. 

Op 28 november 1998 is dan in het stadhuis van Peer het milieucharter 
ondertekend door de minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, Theo 
Kelchtermans, nationaal voorzitter Natuurreservaten v.z.w., Walter Roggeman, 
mijnheer Swennen en de plaatselijke voorzitter, Paul Capals. 
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l GEMEENTELIJK NATUUR- EN NATUURONWIKKELINGSBELEID 

Gemeentelijke NatuurOntwikkelingsPlannen 
Meeuwen-Gruitrode en Peer 

In het kader van het gemeentelijk milieuconvenant werd door de meeste 
gemeenten in Vlaanderen een Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP) 
opgemaakt. In de Handleiding van het Milieuconvenant wordt gesteld : “Het 
GNOP omschrijft het beleid dat de gemeente voor haar grondgebied zal voeren 
op het vlak van het natuurbehoud. Het is in het bijzonder gericht op het 
ontwikkelen en vergroten van de natuurwaarden. In termen van het 
‘Natuurontwikkelingsplan voor Vlaanderen’ kan het zowel gaan om een 
gebiedsgericht beleid, een soortgericht beleid, een beleid ten aanzien van 
vorming en voorlichting of een combinatie van deze doelstellingen.“ Dit houdt in 
dat het GNOP niet enkel dient te streven naar het tegengaan van de 
achteruitgang en naar het behoud van de aanwezige natuurwaarden, maar deze 
dient te herstellen, te ontwikkelen en uit te breiden. “Het GNOP vertrekt van een 
globale analyse van de toestand van de natuur in de gemeente. Vanuit de 
algemene beleidsvisie ten aanzien van het natuurbehoud op gemeentelijk vlak, 
worden dan specifieke opties geformuleerd en uitgewerkt naar passende 
beleidsmaatregelen.. . Het beleid dat zo geselecteerde gebieden of ten aanzien 
van milieukwaliteiten en maatschappelijk draagvlak geformuleerd wordt, is in de 
eerste plaats moreel bindend voor de gemeente.” 

Zo gebeurt het ook in de gemeente Meeuwen-Gruitrode en Peer, waar het 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland het GNOP opmaakte, samen met 
een begeleidingscommissie, waarin betrokken belangengroepen en socio- 
culturele organisaties zetelden. Na bepaling van algemene doelstellingen 
(streefbeeld landschappelijke componenten, ruimtelijk streefbeeld) werden 
relevante doelstellingen en aandachtspunten weerhouden voor de twee 
gemeenten. 

Stad Peer 

Gezien de zeer grote bereidheid van de landbouwsector voor het opnemen van 
haar eigen verantwoordelijkheid voor het realiseren van een basislandschaps- en 
natuurkwaliteit in het landbouwgebied werd door deze sector een GLOP 
(Gemeentelijk LandbouwOntwikkelingsPIan) ontwikkeld. Hierin worden 
maatregelen geformuleerd inzake beheer van landschapselementen, 
etfbeplanting en voorstellen inzake sensibilisering en informatieverstrekking naar 
landbouwers toe. Deze voorstellen werden in het GNOP hernomen, zodat 
uiteindelijk een twintigtal acties voor uitvoering op korte termijn (drie jaar) door de 
begeleidingscommissie werden weerhouden en aan de gemeenteraad voor 
uitvoering werden voorgesteld. 
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De weerhouden acties hebben te maken met: 
- rotatiebeheer houtkanten en -wallen (opmaak meerjarenplan i.v.m. 

kappingen); 
- behoud en aanleg van groenelementen rond bebouwing; 
- subsidiereglement aanplant houtkanten en andere kleine 

landschapselementen; 
- streekeigen laanbeplanting in overgangszone centrum naar open ruimte; 
- bescherming en gepast beheer landelijk wegenpatroon (aanplanting van 

restgronden); 
- bermbeheersplan, praktijkgericht en wetenschappelijk onderbouwd; 
- scenario afbouw illegale weekendverblijven; 
- creatie van verkeersluwe gebieden in het landelijk gebied; 
- beperken van overstorten, opheffen sluiklozingen, afvalwaterbehandeling 

geïsoleerde huizengroepen; 
- subsidies voor aankoop gronden in natuurgebied door terreinbeherende 

verenigingen; 
- subsidies voor natuurbeheer uitgevoerd door derden: (terreinbeherende 

verenigingen én andere met deze samenwerkende verenigingen (jeugd-,. 
sport-, socioculturele organisaties) 

- inrichting Mullemerbemden (gelegen in de Dommelvallei); 
- beheersovereenkomsten voor landbouwers voor gemeenteeigendommen 

gelegen in natuurgebied; 
- herstel vlasroten Kruisakker en Vlasrootweg (Grote Brogel); 
- informatieverstrekking mogelijkheden beheerslandbouw; 
- natuur- en milieuleerpad Peer; 
- natuurgericht bosbeheersplan; 
- reactivatie overleg landbouw en natuur. 

Deze gemeentelijke acties voor natuurontwikkeling dienen verder uitgewerkt, 
uitgevoerd en opgevolgd te worden. In een volgende convenant kunnen ook deze 
weerhouden acties betoelaagd worden door het Vlaamse Gewest en is een 
opvolgingscommissie voorzien. 

Gemeente Meeuwen-Gruitrode 

- Bosbeheersplan; 
- Sensibiliseringscampagne bosbeheer; 
- Recreatieplan duinengordel; 
- Motorsport-vrij maken van bosgebieden; 
- Herstel 2 vennen (Wijshagerven en Bundersven); 
- Sanering grind- en zandgroeve Solterheide; 
- Realisatie “Stiltegebied Gruitroderbos”; 
- Landschapsontwikkelingsplan “Ophovenerheide”; 
- Poelenplan “Ophovenerheide”; 
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- Stopzetting permanente motorcross-omloop; 
- Huurovereenkomst heide “Weg naar Zwartberg”; 
- Beheer “Duinen van de Kolisbergen”; 
- Omvorming landbouwontginning randzone militair domein; 
- Aankoopsubsidie terreinbeherende verenigingen; 
- Opheffen sluiklozingen Plockroy; 
- Integratie voormalige stortplaats “Aan den Slagmolen”; 
- Holle weg “Nijsenberg”; 
- Zandgroeve “Kebro” 
- Inrichting en beheer Baatsbeek; 
- Wandelpark Gruitrode; 
- Beplanting restgronden; 
- Uitbouw ecologische infrastructuur door herstel en/of behoud openbaar 

domein; 
- Behoud van houtkant in de Broekkantstraat; 
- Subsidiëring aanleg en onderhoud van hagen en hoogstamboomgaarden; 
- Informatievergadering m.b.t. vergunningsplicht kappen van bomen; 
- Beheersplan waardevolle bermen; 
- Bemestingsvrije zone langs beeklopen en grachten; 
- Kerkuilenproject; 
- Afbouwscenario illegale weekendverblijven: 
- Creatie “verkeersluwe” gebieden; 

l NATUURRESERVATEN EN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 
VLAANDEREN 

Vefeniainasconferenties 

Natuurreservaten vzw organiseert een paar maal per jaar een strategische ver- 
enigingsconferentie rond een actueel natuur- of ruimtelijk beleidsondetwerp. Het 
doel is tot een verenigingsstandpunt te komen dat door de basis van de beweging 
wordt gedragen, dat standpunt wordt dan ter goedkeuring aan de Raad van 
Bestuur van Natuurreservaten overgemaakt. Het doel van zo’n verenigings- 
standpunt is duidelijk te maken wat Natuurreservaten op het betrokken 
beleidsvlak wil veranderd zien. Uiteindelijk willen we met zo’n standpunt een 
aantal correcties in het ruimtelijk en natuurbeleid bereiken. 

Dit maal komen M terug op het thema van de tweede conferentie :de ruimtelijke 
ordening. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen krijgt eindelijk vorm en in dit 
najaar start het openbaar onderzoek. (Als u dit leest is het openbaar onderzoek 
reeds bezig). Hoog tijd dus om een stand van zaken op te maken en het 
voorliggend Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RW) te toetsen aan ons vorige 
(april 1995) verenigingsstandpunt rond ruimtelijke ordening. 
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Informatie 

A. Situering 

De eerste plannen voor een Vlaams structuurplan dateren reeds van halfweg 
de jaren zeventig. Nu lijkt het erop dat Vlaanderen echt zo’n plan gaat krijgen, 
waaraan een team van deskundigen (de zogenaamde plangroep) drie jaar 
heeft gewerkt. Oorspronkelijk zou het structuurplan samen met een nieuw 
decreet op de ruimtelijke ordening het voornaamste instrument worden voor 
twee elkaar ondersteunende doelstellingen van de vorige Vlaamse regering: de 
bescherming van de open ruimte en de herwaardering van de steden waar te 
maken. 

De structuurplanning moet de kern vormen van deze strategie. Anderzijds moet 
dit plan een oplossing bieden voor de beperking van de gewestplannen als 
ruimtelijkordeningsinstrument. De zoneringplanologie (en de wijze van 
toepassing en handhaving in Vlaanderen) gaf in een aantal gevallen 
onvoldoende antwoorden op de nieuwe ontwikkelingen en behoeften. Dit had 
onder andere een lawine van afwijkende aanlegplannen (BPA’s) tot gevolg. De 
vraag naar gewestplanwijziging nam toe, maar een kader met eenduidige 
objecten, criteria en interpretatiemarges ontbrak. Het RSV moet dit kader 
bieden en zou een houvast moeten leveren voor de plannen op de lagere 
niveaus. Het RSV legt geen bodembestemmingen vast: het is dus niet zoiets 
als een gewestplan. 

6. Wat is het Ruimteliik Structuurplan Vlaanderen dan wel? 

Het RSV heeft betrekking op het hele Vlaamse grondgebied en schetst de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot het jaar 2007. De basisdoelstellingen van 
het structuurplan zijn: bescherming van de open ruimte en herwaardering van 
het stedelijk weefsel. Kortom: Vlaanderen open en stedelijk. 

Het RSV biedt een kader voor actie. Het bevat keuzen die verder moeten 
geoperationaliseerd worden. Het RSV bestaat uit drie delen: een informatief, 
een richtinggevend en een (voor de overheid) bindend deel. 

- Het informatieve deel (het dikste) beschrijft de bestaande toestand en 
de te verwachten ontwikkelingen in allerlei sectoren (landbouw, behoefte 
aan nieuwe woningen, wegen, bedrijventerreinen). Dit document heeft 
geen rechtskracht. 

- In het richtinggevende of indicatieve deel doet de Vlaamse overheid 
uit de doeken hoe men tegemoet wenst te komen aan al die verschillende 
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huidige en toekomstige ontwikkelingen. Hoe willen we dat Vlaanderen 
zich op het vlak van de ruimtelijke ordening ontwikkelt ? Dit deel wordt 
ook de Gewenste Ruimtelijke Structuur (GRS) genoemd. De Vlaamse 
regering kan er alleen met een gemotiveerde beslissing van afwijken. De 
keuzen uit dit deel worden door de overheid gebruikt als toetsingskader 
voor haar beslissingen. In dit onderdeel wordt bijvoorbeeld gekozen voor 
de uitbouw van een Natuurlijke Structuur (de Groene Hoofdstructuur in 
een aangepaste gedaante). 

- In het derde en harde deel - de voor de overheid bindende bepalingen 
verplicht de overheid zichzelf de belangrijkste opties uit de Gewenste 
Ruimtelijke Structuur in concrete uitvoeringsmaatregelen om te zetten. 
Hier gaat men vooreerst over tot een categorisering van ruimtebezettende 
elementen. Dit heeft verreikende gevolgen. Hierdoor wordt een hierarchie 
van ontwikkelingsmogelijkheden ingesteld. Ook het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) wordt in een bindende bepaling als categorie 
weerhouden. In diezelfde bepaling verbindt de Vlaamse overheid zich er 
eveneens toe om binnen vijf jaar dit netwerk van 125.000 ha. af te 
bakenen in verordenende plannen. Bindende bepalingen zijn alleen 
bindend voor de overheid: er kan niet van afgeweken worden. Niettemin 
zijn er geen rechtstreekse sancties mogelijk als de overheid ze niet 
waarmaakt. 

Let wel, ze raken gelet op hun aard, de burger niet. Ze zijn dus niet 
verordenend. Bedoeld wordt dat bindende bepalingen geen bestemmings- 
maatregelen of inrichting+ of beheersmaatregelen inhouden. Ze stellen dat 
soort maatregelen in het vooruitzicht. Hiervoor zijn er de uitvoeringsplannen. 

C. UitvoetinasrOannen: van visie naar realisatie 

Veelbelovende principes, een visie op ruimtelijke ordening en een aantal 
afspraken volstaan natuurlijk niet, wanneer het opnieuw aan de uitvoering van 
al die woorden ontbreekt. Uitvoeringsplannen moeten in een verdere toekomst 
instaan voor de realisatie van het structuurplan op het terrein. Uitvoe- 
ringsplannen zijn verordenend. Ze kunnen worden opgemaakt op Vlaams, 
provinciaal en gemeentelijk niveau. Deze plannen regelen het grond- en 
ruimtegebruik door het aangeven van bestemming, inrichting of beheer. Deze 
uitvoeringsplannen kunnen echter niet afwijken van de bindende bepalingen uit 
het Ruimtelijk Structuurplan. 

Zoals het voorgaande reeds laat vermoeden zijn er meerdere soorten 
uitvoeringsplannen mogelijk. Bij het uitvoeren van een structuurplan moet men 
niet alleen zoneren of bestemmen (gewestplannen en BPA’s zijn bestemmings- 
plannen en dus een vorm van uitvoeringsplannen) maar is er ook nood aan 
inrichtingsplannen, afbakeningsplannen of beheersplannen. Hier bevindt zich 
de actiegerichtheid van een structuurplanningsps. 
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In de uitvoeringsplannen worden concrete maatregelen van bestemming, 
inrichting en beheer genomen. 

0. Voor een uoed beurio 

Voorlopig zal er alleen gewerkt worden met de vertrouwde bestemmings- 
plannen (gewestplannen, BPA’s en APA’s) als enige vorm van uitvoerings- 
plannen. Pas wanneer er een nieuw decreet komt op de ruimtelijke ordening 
zullen de andere vormen van uitvoeringsplannen ook een wettelijke basis 
krijgen. De bestaande Gewestplannen blijven van kracht tot ze door de nieuws 
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen worden vervangen. 

E. Hoe verliep het oroces tot dusver ? Waf is er Gebeurd in de mlitieke on- 
derhandelinussfeer ? 

De plangroep leverde op 28 februari 1995 het resultaat af van ruim twee jaar 
intensief werken en overleg met politici, administratie en de betrokken 
sectoren. Het spreekt voor zich dat het voorliggende document niet de 
onversneden visie weergaf van de professoren en betrokken planologen. Was 
het De Gewenste Ruimtelijke Structuur of misschien de Politiek Haalbare Ruim- 
telijke Structuur ? 

Vervolgens werd het document ook nog door minister Kelchtermans aangepast. 
In april 1995 legde hij alleen de Gewenste Ruimtelijke Structuur ter goed- 
keuring voor aan de Vlaamse Regering. Sindsdien dient dit document als 
toetsingskader voor alle gewestplanwijzigingen en ruimtelijke ingrepen. Van nu 
af aan adviseert de plangroep alle gewestplanwijzigingen. 

De nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening wil zeker doorgaan met het 
structuurplan. Hij wil het vooral voorzichtig aanpakken en wil de kruiwagen niet 
overladen. Wij krijgen de indruk dat vooral de angst voor de reacties van 
allerlei drukkingsgroepen een krachtige en rechtlijnige aanpak verhindert. 
Opnieuw worden er ingrijpende politieke keuzen gemaakt. 

Zo zullen de structuurplannen wettelijk worden verankerd via een plannings- 
decreet en niet het onderdeel zijn van een volledig nieuw decreet op de 
ruimtelijke ordening. De invoering van een volledig nieuwe wetgeving wordt 
uitgesteld. Hiermee wordt de optimale realisatie van het structuurplan, althans 
voorlopig, gehypothekeerd. Want het planningsdecreet voorziet niet in de 
uitvoeringsplannen en instrumenten die passen bij de structuurplanning. De 
uitvoering blijft nu noodgedwongen beperkt tot het werken met bestemmings- 
plannen. Bovendien was er ook een volledig nieuw decreet gewenst om een 
beter grondbeleid op te zetten. Hierbij moeten we vooral denken aan het 
invoeren van planbaten als logische tegenhanger voor de huidige planschade. 
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Het planningsdecreet wordt op 24 juli 1996 goedgekeurd in het Vlaamse 
parlement. Belangrijke keuzen uit RSV moeten de eerstkomende jaren dus 
gerealiseerd worden via wijzigingen van de bestaande gewestplannen. 

In de lente van 1996 geeft de Boerenbond opnieuw het startsein voor een strijd 
om hectaren. Dit debat wordt vooral gevoerd in de interkabinettenwerkgroep 
die het besluit van de Vlaamse regering voorbereidt. De regering keurt eind juli 
1996 een weerom aangepast structuurplan goed. Ditmaal zijn ook de 
“Bindende Bepalingen” mee opgenomen. Hierin blijft het onderdeel natuur met 
bijhorende oppervlakten overeind. Anderzijds wordt de oppervlakte voor 
landbouw opgetrokken.Ook de voorgestelde bindende bepalingen lijden onder 
al dat politiek getouwtrek. Het nu goedgekeurde document is veel minder 
krachtig dan de oorspronkelijke versie van de Plangroep. Een aantal harde 
bepalingen zijn verwezen naar het indicatieve deel. 

F. Nakend ooenbaar ondetzoek 

Op 1 december startte het openbaar onderzoek rond het Structuurplan. 
Gedurende 90 dagen ligt het volledlge document ter inzage op iedere 
gemeente. Gedurende die periode kan iedereen bezwaarschriften 
indienen. Deze moeten aangetekend worden verzonden aan de Vlaamse 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening. 

Binnen de 240 dagen na het openbaar ondezoek stelt de Vlaamse regering het 
Structuurplan vast. Na bekrachtiging van het bindend ,gedeelte door het 
Vlaams Parlement en vijftien dagen na de publikatie in het Staatsblad treedt 
het 
Structuurplan in werking. Het plan blijft in principe vijf jaar in werking en is van 
kracht tot het vervangen is door een nieuw structuurplan. Niettemin kan het 
structuurplan ten allen tijde worden herzien. De procedure tot herziening is 
dezelfde als die voor de opmaak van een structuurplan. Deze zware procedure 
vormt een gezonde drempel t.a.v. wispelturige overheden die hun structuurplan 
om welke reden dan ook om de haverklap wensen te herzien. 

G. Praktisch 

Deze tekst is een ingekorte versie van het orgineel dat in het medewerkersblad 
van 10 oktober 1996 staat. De integrale tekst kan verkregen worden bij een 
van de bestuursleden van de afdeling Meeuwen-Gruitrode/Peer. Het volledig 
document Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is te verkrijgen bij 
Natuurreservaten V.Z.W. in Brussel. 
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. ABEEK, BESTE BEEK VAN VLAANDEREN ! 

Uit verschillende studies die gemaakt zijn in de Vallei de Abeek, blijkt dat de 
waarde van deze vallei zwaar onderschat is. In het jaarboek ABEEK 1995 van 
besloot Jos Rutten zijn samenvatting van een door hem gemaakte studie over de 
Abeek als volgt : 

“Een bescheiden mening: de Abeekvallei: tot voor kort de meest onderschatte 
vallei”. Wanneer je de natuurteneinen langsheen en in de buurt van de Abeek als 
een geheel gaat beschouwen (milirair domein Meeuwen-Helchteren, Abeekvallei 
tot Reppel, de St.- Maattensheide en het Stamprooierbroek) kan niet langer meer 
ontkend worden dat de Abeekvallei en omgeving in zijn totaliteit de meest 
waardevolle beekvallei is in Vlaanderen. *’ 

Alain de Vocht begint zijn bijdrage in het jaarboek over de “Vinnige vissen in de 
Abeek” met: 

‘Natuurlijke populaties van stroomminnende vissoorten z#n 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. n 

In de besluiten van een studie, die in 1985 door LISEC uitgevoerd werd lezen 
we: 

De besluiten die geformuleerd werden in het eerste rapport 
“Landschapsecologisch onderzoek van de Abeek van Bree (Genamolen) tot 
Meeuwen (Veeweiderloop)” die betrekking hebben op de valleizone tussen 
Reppel en de Veeweiderloop, gelden ook hier. Het bijkomend vegetatieonderzoek 
wijst uit dat er tussen Reppel en de Veeweiderloop een groot aantal beiangrijke 
tot zeer belangrijke ecologische gebieden voorkomen. 

De zeldzaamste vegetaties komen voor in gebieden waar drijvend laagveen 
voorkomt. Gemeenschap van kalmoes en gele lis (Acorus calamus & Iris 
speudacorus gemeenschap), elzen-verbond (Alnio glutinosae) en een 
vegetatietype dat bestaat uit kalmoes (Acatus calamus ), waterdrieblad 
(Menyantes tfio/otiata) en wateraardbei (Comarum palustre). Deze laatste 
Gemeenschap is vrijwel onbekend, zoals blijkt uit literatuuronderzoek. Ook de 
evolutie van deze vegetatie op drijvend laagveen is vrij uniek te noemen..” 

Deze visies werden bevestigd door een studie van de UIA, o.l.v. Prof. Dr. R.F. 
Verheyen, in opdracht van AMINAL uitgevoerd in 1995. In deze studie werden alle 
Vlaamse waterlopen onderzocht op enkele belangrijke factoren. 
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In hun inleiding schrijven de auteurs Anik Schneiders en Carine Wils: 

“Beken ei, rivieren zijn, ais lvnvormige elementen in het landschap, zeer kwetsbare 
ecotopen. De ecologische waarde van de waterlopen in Vlaanderen is de laatste 
decennia drastisch gedaald. Waterlopen met een goede waterkwaliteit, hoge 
structuutwaarden, een natuurlijke watertoevoer en -afvoer, een natuurlijk 
sediment en een natuurlijke vegetatiegradient hebben in Vlaanderen een grote 
zeldzaamheidswaarde. Hef is voor het natuurbehoud belangrijk om ecologisch 
waardevolle waterlopen te beschermen (“Stand-stil” principe) en de natuurlijke 
verscheidenheid aan levensgemeenschappen zoveel mogelijk te herstellen” 

De doelstelling van het project luidt als volgt: 

In het kader van de studie“ Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van 
ecologisch waardevolle waterlopen in hef Vlaamse Gewest”, uitgevoerd door de 
ondetzoeksgroep Natuurbeheer van de U.I. A. in opdracht van AMINAL, Afdeling 
Water, werden de waterlopen per stroomgebied geïnventariseerd en in kaart 
gebracht. Deze studie bestond ene@& uit een typologie en anderzijds uit een 
ecologische inventatisatie en evaluatie. Hierbij werd gebruik gemaakt van 
gegevens m.b.t. waterkwaliteit, structuurkenmerken, morfometrie en de aan- of 
afwezigheid van macro-ihvertebraten, vissen en waterplanten. Deze studie werd 
uitgevoerd voor alle deelbekkens van Vlaanderen. 

De finaliteit van dit project is dubbel. Enerzijds hef opstellen van een typenindeling 
voor alle waterlopen in Vlaanderen met een beschrijving van het referentiekader 
en anderzijds het ontwikkelen van een ontwerp-beleidskaart om de ecologische 
verscheidenheid aan waterlopen in Vlaanderen te behouden en te herstellen. 
Deze is gebase& op actuele en potentiele natuurwaarden in de verschillende 
bekkens en op de intensiteit van de menselijke gebruiksfuncties. ” 

Het resultaat van deze studie is een “ontwerp-beleidskaart voor de prioritaire 
zones in Vlaanderen”. Het stroomgebied van de Abeek van het brongebied op het 
Militair Schietveld tot en met de St.-Martensheide in Bree is aangeduid als zone 
met prioriteit 1. Prioriteit 1 wordt als volgt omschreven: 

“Deze deelbekkens verdienen de hoogste ptiotifeit voor het toekennen van 
ecologische kwalifeitsdoelstellingen en het opstellen van een waterbeheerplan. 
Een aantal waterlopen verdient natuur. Er zijn verscheidene waterlopen aanwezig 
met een hoge natuurwaarde. Voor het uitwerken van concrete maatregelen ten 
aanzien van het grondgebruik (zoals het vastleggen van mestnormen, het 
aanleggen van bufferstroken, het bebouwen van infiltratie- of valleigebieden, enz.) 
is een gedetailleerde kennis over de relatie grond- en oppervlaktewater een 
basisvereiste.” 
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“In een tweede fase werden er voor de waterlopen uit de geselecteerde zones 
(prioriteit 1, II en 111) ecologische kwaliteitsdoelstellingen voorgesteld. 

Hiervoor werden enerzjjds de waterlopen zelf nagekeken op kenmerken als water- 
en structuurkwaliteit, aanwezigheid van zeldzame organismen, aanwezigheid van 
een zeldzaam watetiooptype, enz. Anderzijds werd de omgeving (de vallei, 
stroomopwaartse delen, infiltratiegebieden,.. .) nagekeken op de waarde en de 
kwetsbaarheid van de vegetatie (steunende op de Biologische waarderingskaart), 
de aanwezigheid van Nqebieden (Gewestplan), beleidskeuzen ais Ecologisch 
Impulsgebied, Regionaal Landschap, Groene Hoofdstructuur, enz. 

Steunende op deze informatie werd er voor de waterlopen in de geselecteerde 
zones een voorstel voor functietoekenning geformuleerd. Hierbij zijn vier klassen 
onderscheiden:” 

- klasse 1: hoofdfunctie natuur 
- klasse il: door middel van maatregelen (zoals aanleggen of aankopen 
van bufferstroken of initiatieven voor waterzuivering) wordt nagestreefd 
natuur als hoofdfunctie te bereiken. 
- klasse 111: natuur is een belangrijke deelfunctie. 
- klasse IV: verbindingsfunctie” 

Het resultaat van de ontwerp-beleidskaart: 

“Waterlopen met een goede waterkwaliteit en een natuunijk verloop die bovendien 
door een waardevol en/of kwetsbaar gebied stromen dat vaak de bestemming 
“natuurgebied” heet? gekregen op het gewestplan behoren tot klasse 7, met 
natuur als hoofdfunctie. Voorbeelden van laaglandbeken zijn trabcten van de 
Abeek, de Etterbeek en de Ziepbeek in het Maasbekkan, een deeltraject van de 
Zwarte Beek in het Demetbekken en de Molenbeek, een zijbeek van de Kleine 
Nete. Voorbeelden van btonbeken, meestal gesitueerd in een waardevol 
bronbosgebied z@ bovenlopen in het Hallenbos (Zennebekken), bovenlopen in het 
bekken van de Bovenschelde en de Dender 

Opvallend is dat de Abeek en de Bosbeek over de grootste lengte tot klasse I 
behoren, dan volgen de middenloop van da Zwarte Beek en Molenbeek. (Zie 
tabel op de volgende bladzijde). 
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PRIORITEIT 1 & KLASSE 1 WATERLOPEN IN VLAANDEREN 
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Nu de overheid aandacht krijgt voor de uitzonderlijke waarde van de Abeekvallei, 
dient de natuurbescherming voorbeeld te geven en de vallei van de Abeek de 
status te geven waarop ze krachtens haar waarde recht heeft. Door ze binnen 
Natuurreservaten in Categorie 1 te plaatsen , zullen we met de gepaste middelen 
die unieke. maar zo kwetsbare gebieden kunnen behouden. 

De vallei van de Abeek voldoet dan ook ruimschoots aan de voorwaarden om 
erkend te worden als cat 1 gebied. 

De waarde van de gebieden die binnen de perimeter van Natuurreservaten liggen 
zijn van het hoogste niveau. Moest de berekening van de waarde op dat gedeelte 
van de beek uitgevoerd zijn , dan zou de waardering nog gestegen zijn. Dat de 
Abeek over gans haar stroomgebied zeer waardevol is bewijzen de cijfers. De 
gebieden rond St.-Martensheide worden door Wielewaal beheerd en ter hoogte 
van het Stamprooierbroek door de Stichting Limburgs Landschap. Een vallei van 
formaat dus voor de natuur. Voor Natuurreservaten kan het gebied over 15 km en 
meer dan 300 ha aaneengesloten natuurgebied uitgroeien tot een prachtig 
natuurreservaat. Dan spreken we nog niet over het brongebied op het militair 
schietveld ( 500 tot 2000 ha), waar de mogelijkheden op korte termijn zeer reëel 
zijn. 

Zoals in net septembernummer van Natuurreservaten vermeld, over de Abeek in 
de ZIP-actie, verdient de Abeek inderdaad meer , en zelfs veel meer. 
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. WATERKWALITEIT EN MILIEUHYGI~NEBELEID 

In dit artikel worden de ‘toestand’, de bestaande beschermingsmaatregelen en het 
huidige beleid inzake de Abeek en de Abeekvallei weergegeven. 

Doelstellinoen 

Het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 .10.1987, ook immissiebesluit 
genoemd, legde de kwaliteitsdoelstellingen vast voor alle oppervlaktewateren 
van alle openbare wateren (normen overgenomen in VLAREM 11). Tegelijkertijd 
werden in uitvoering van de Europese richtlijnen de winplaatsen en/of zones 
van de wateren met bestemming drinkwater, zwemwater, viswater en * 
schelpdierwater vastgesteld. Voor alle waterlopen geldt de basiskwaliteit als 
norm. In het stroomgebied van de Abeek dienen volgens vermeld besluit de 
Abeek en de Gielisbeek aan de normen van viswaterkwaliteit voor 
karperachtigen te voldoen. Tussen de grens Bocholt-Bree en de Nederlandse 
grens dient de Abeek aan zwemwaterkwaliteit te voldoen. 

Op basis van het Onderzoek naar de verspreiding en typologie van ecologisch 
waardevolle waterlopen in het Vlaams gewest door de UIA (Universitaire 
Instelling Antwerpen), werd een ontwerp-beleidskaart voor het herstel van 
waterlooptypen ontwikkeld. In dit onderzoek werden gegevens verzameld 
aangaande waterkwaliteit, structuurkenmerken, morfologie, macro- 
invertebraten (grotere ongewervelden), vissen en waterplanten. De bedoeling 
van de beleids-kaart is om de ecologische verscheidenheid aan waterlopen in 
Vlaanderen te behouden en te herstellen. De ontwerpbeleidskaart is 
gebaseerd op actuele en potentiële natuurwaarden en op de intensiteit van de 
menselijke gebruiks-waarden. Aan het stroomgebied van de Abeek werd 
prioriteit 1 toegekend: hoogste prioriteit voor het toekennen van ecologische 
kwaliteitsdoelstellingen en het opstellen een waterbeheerplan. Voor de Abeek 
zelf heeft natuur als hoofdfunctie weerhouden. 

Op basis van voorgaand onderzoek (UIA) v@riFtirleg met AMINAL, .VMM 
(Vlaamse Milieumaatschappij) ecologische 
kwetsbaarheidskaart opgesteld rnf? betrekking tot “de inplanting van 
overstorten (Omzendbrief met krachtlijnen voor een geïntegreerd riole- 
ringsbeleid in Vlaanderen, 1998). Het doel van de kwetsbaarheidskaart is de * 
bescherming te verkrijgen van een klein aantal waterlopen met een nog 
uitzonderlijke hoge ecologische waarde. De indeling is gebaseerd op de 
huidige toestand (kwaliteit). 

De Bullenbeek en de Gielisbeek worden tot de ecologisch zeer kwetsbare 
waterlopen gerekend (oppervlaktewateren met een zeer hoge ecologische 
waarde: zeer goede kwaliteit met zeldzame vis- en rondbeksoorten. Hierin 
worden geen overstortingen of nieuwe lozingspunten (zelfs tijdelijke) 
toegestaan. De Abeek zelf wordt beschouwd als ecologisch kwetsbaar 
oppervlaktewater. Zeldzame vis- en rondbeksoorten komen voor, maar de 
waterkwaliteit is ‘slechts’ goed en kan gevoelig verbeterd worden. 
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RESERVATENWERKING 

Als beschermende maatregel wordt o.a. voorgesteld om te onderzoeken hoe 
overstorten kunnen beveiligd worden, afhankelijk van hun overstortdebiet en - 
frequentie en van het debiet van de waterloop. De overige waterlopen van het 
stroomgebied van de Abeek worden beschouwd als strategisch belangrijke 
waterlopen, gezien hun invloed op de vorige waterlopen. De eventuele 
vuilvracht in deze waterlopen mag zelfs niet tijdelijk verhoogd worden. Dit geldt 
o.a. voor de Donderslagbeek, Bullenbeek, Hommelbeek, Vlasroterbeek, 
Veeweiderloop, Losbeek, Vosbeek en de Rietbeek. 

Het decreet tot de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging 
door meststoffen (mestdecreet) zal bij toepassing een belangrijke invloed 
kunnen hebben, niet alleen op het grondwater en op een aantal biotopen, maar 
ook op de oppervlaktewaterkwaliteit. Dit doordat bemesting op minder dan 5 
(!?) meter van elke waterloop, verboden is, de uitrijdata iets beperkter zijn en 
voor gezinsveeteeltbedrijven een (gecompenseerde) verminderde bemesting 
geldt voor cultuurgronden in natuurgebieden (nul-bemesting voor de andere 
bedrijven). 
Ook het milieuvergunningenbeleid, samen met de toepassing van VLAREM I 
en II (Vlaamse reglementen betreffende de milieuvergunningen en betreffende 
de bepalingen inzake milieuhygiëne), zullen ongetwijfeld een belangrijke 
impact hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit in het stroomgebied van de 
Abeek. 

Toestand 

Het afvalwater van Meeuwen, Ellikom, Wijshagen en Neerglabbeek wordt via 
riolering en collectoren afgevoerd naar het zuiveringsstation van Bree, waar 
het gezuiverd geloosd wordt in de Breeerstadsbeek. Momenteel (gegevens 
VMM) komt het afvalwater van slechts 40 inwoners van Ellikom rechtstreeks 
terecht in de Abeek. Op het rioleringsnet van Meeuwen zijn een 20-tal 
overstorten naar de Abeek geplaatst, die normaal slechts bij een hevige 
regenval in werking kunnen komen. Geen rioleringswater van Peer (Grote 
Brogel en Erpekom) komt rechtstreeks in de Abeek terecht. 

De waterkwaliteit van de Abeek en de Gielisbeek wordt jaarlijks onderzocht 
door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Ook de Bullenbeek werd in 1995 
onderzocht. Op schepmonsters, per meetpunt een 8-tal per jaar, kan de fysica- . 
chemische kwaliteit bepaald worden. Dit geeft momentopnames die door 
occasionele gebeurtenissen (sluiklozingen, zware regenval,. . .) beïnvloed 
kunnen worden. Aan de hand van meetgegevens (zuurstofverzadiging, 
chemisch zuurstofverbruik, ammonium-stikstof) wordt een kwaliteitsindex 
(Basis Prati-Index) bepaald. Lage waarden geven een goede kwaliteit, hoge 
waarden een slechtere. 

De fysico-chemische waterkwaliteit duidt op een toenemende verontreiniging 
van de Abeek ter hoogte van de weg Meeuwen-Peer (periode 19904 995). Ter 
hoogte van Vliegeneinde is de chemische kwaliteit nog aanvaardbaar (enkel 
gegevens van 1995). Stroomafwaarts verbetert de kwaliteit sterk: tot 
aanvaardbaar in Bree. De chemische waterkwaliteit van de Gielisbeek is 
stabiel. 
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RESERVATENWERKING 

Op een aantal meetpunten wordt ook de biologische kwaliteit bepaald. Met 
een schepnet worden de macro-invertebraten uit het water en de bodem 
verzameld. In een verontreinigde waterloop komen minder en andere soorten 
of groepen van ongewervelden voor dan in een zuivere waterloop. Een 
biologische waterkwaliteitsbepaling evalueert verontreinigingseffecten die over 
een langere periode zijn opgetreden. 

De biolog\sche waterkwaiiteit van de Abeek duidt op een toch wel belangrijke 
verbetering ter hoogte van de weg Meeuwen-Peer ten opzichte van 1994. De 
kwaliteit blijft evenwel slecht. Stroomafwaarts verbetert de kwaliteit sterk: tot 
zeer goed in Bree. Stroomopwaarts (Vliegeneinde) is de kwaliteit van de Abeek 
evenwel gedaald van zeer goed naar goed (1995 t.o.v. 1994). De kwaliteit van 
de Gielisbeek is goed te noemen (gegevens van 1994). De Bullenbeek, voor 
de eerste maal bemonsterd in 1995. wordt sterk beïnvloed door rioleringswater 
ter hoogte van Broekkant. De matige kwaliteit stroomopwaarts Broekkant 
wordt slecht stroomafwaarts. 

Besluit 

De Abeek verdient beter en dit op korte termijn. Verdere opvolging van de 
waterkwaliteit van de Abeek en haar zijbeken is gewenst. Verdere afbouw van 
lozingen is noodzakelijk. Een screening (onderzoek) naar de frequentie van 
overstorten van de riolering zou de impact op de waterkwaliteit kunnen 
vaststellen. Aanpassing van overstorten zou hieruit kunnen volgen. Alle 
rechtstreekse lozingen van afvalwater moeten worden opgeheven en eventuele 
sluiklozingen moeten tegengegaan worden. Controle op de naleving van het 
mestdecreet zou de diffuse verontreiniging voor een klein deel kunnen 
tegengaan evenals de controle van bedrijven inzake de VLAREM-wetgeving. 
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RESERVATENWERKING 

l EEN ONDERZOEK NAAR HET VOORMALIG LANDGEBRUIK IN DE 
VALLEI VAN DE ABEEK 

Op ‘t ogenblik is men druk bezig met het aankopen van natuurterrein in en om de 
vallei van de Abeek. Rekening houdende met de gave toestand van het 
brongebied van deze mooie vallei, in het schietveld van de luchtmacht, kan hier 
op enkele jaren tijd een reservaat ontstaan dat slechts in dat van de Zwarte Beek 
haar gelijke zal kunnen vinden. 

Telkens wanneer men een nieuw reservaat opricht, stelt zich hetzelfde probleem: 
men heeft niet voldoende informatie over de toestand van die terreinen vooraleer 
ze door de landbouw verlaten wrden, en men weet niet precies hoe de boeren er 
destijds mee omgingen. Beide gegevens zijn belangrijk: de eerste om de mate van 
natuurlijke evolutie te kunnen inschatten die ze de jongste decennia doorlopen 
hebben. De tvwede om het moderne natuurbeheer desgewenst te laten inspelen 
op de dagdagelijkse praktijken uit de niet-gemechaniseerde landbouw van vóór 
1950. 

Nergens is dit op schrift gesteld, en wat men erover kan lezen laat bij de lezer een 
zeer ongemakkelijk gevoel van grote informatiehonger bestaan. Ik deed eens de 
moeite om uit alle hier in Hasselt (en elders) in de bibliotheken aanwezige 
publicaties met concrete informatie over de heide en haar beheer (destijds) door 
te nemen. Het waren ongeveer 30 artikels en stukken van boeken. Met die kennis 
“gewapend” trok ik, op vraag van Willy Vanlook, de conservator van de Zwarte 
Beek, naar de oudste inwoners van Koersel Kapelleke (= Koersel Fontein). Na 
amper enkele gesprekken bleek dat de mensen die zelf nog in de heide en in de 
beekvalleien van de Kempen geboerd hadden, veel meer en veel interessantere 
zaken te vertellen hadden dan alles wat men lezen kon. Met de informatie die 
men in Bokrijk vinden kon, was het al niet beter gesteld. 

In de loop van 1994 en 1995 had ik de kans om zuidelijker in de Abeek, en meer 
bepaald op het grondgebied van Meeuwen, van het gehucht Heide Meeuwen tot 
en met het gehucht Luythegge (=Weg naar Ellikom) meer dan twintig gesprekken 
te voeren met een kleine twintig onder de oudste inwoners aldaar. Dit gebeurde in 
samenwerking met de plaatselijke heemkundige kring “De Reengenoten”. Kort 
daarop, van einde 1995 tot in 1996 kon hierop verder gewrkt worden in het 
werkgebied van Paul Capals, Jan Hendrikx en de ons helaas zo plots ontvallen 
Pol Vandewal. Het ging hier om gesprekken, gevoerd met oudere inwoners van 
de Abeek en van de Solterheide. Voor de Abeek ging het vooral om inwoners van 
het segment tussen Ellikom en Reppel, met de oude historische boerderijen van 
Nelishof, Donkshof, het Ooievaarsnest en de Slagmolen van Ellikom. Uit die zone 
kon ik, op aanraden en met de hulp van de drie hierboven genoemde personen, in 
contact komen met niet minder dan tien informanten. 

a NATUUR 
RESERVATEN! JAARBOEK 1996 NATUURRESERVATEN vzw 

AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 



RESERVATENWERKING 

Het zijn Leo Opdeweeg, Christiaan Vrolickx, Door Voortmans en zijn echtgenote 
Catho Voortmans-Schrooten, Bertha Gillen (+) en haar man, de heer Hugo 
Braekers,’ Mevr. wed. F. Schrooten en haar zus Maria Schrooten, Jef Swennen en 
tenslotte Andre Ramaekers. Bij twee van deze zegspersonen ben ik twee keer op 
bezoek geweest, bij Door en Catho Voortmans-Schrooten zelfs drie keer. Er zijn 
dus in totaal 14 gesprekken extra gevoerd om te weten te komen hoe dit gedeelte 
van de Abeekvallei er vroeger uitzag en hoe men ermee omsprong. 

Op initiatief van wijlen Pol Vandewal kon ik bezoeken afleggen bij vier personen 
die de Solterheide vroeger goed gekend hadden. Het zijn Jacques Vanhove te 
Solt, Louis Paredis te Neerglabbeek, Martin Paredis te Gruitrode en Jan 
Corstjens, de neef van Rikske Immelen, de laatste herder van Solterheide. Van 
deze vier gesprekken gevoerd rond Solterheide ligt deze met Jan Corstjens mij 
het meest na aan het hart. Het was immers maar de twaede keer dat ik iemand 
spreken kon die zelf nog met een herder was meegelopen. 

Veel mensen die bij het leggen van contacten met deze oudere inwoners (over 
het gehele Kempisch Plateau zijn mijn informanten gemiddeld geboren in 1914) 
zijn “ongeduldig” naar de resultaten van het gehele onderzoek. Een synthese van 
de ruim meer dan honderd gesprekken is vorige grote vakantie tot stand 
gekomen, en omvat 210 blzn. Als ik Paul zou vragen dat in het jaarboek te willen 
opnemen.. . .! Aan die tekst moet, en wordt, nog veel gewrkt: hij wordt “gekuist”, 
van de laatste informaties voorzien - informatie afkomstig uit gesprekken die nog 
onlangs gevoerd werden. En daarna moeten er nog een hele reeks voetnoten aan 
toegevoegd worden, om duiding te geven bij wat sommige informanten gezegd 
hebben. 

In het kort gaat het hierover: alle beekvalleien waren volledig als hooiland in 
gebruik, ruigten en elzenmoerassen zoals we dat daar nu aantreffen bestonden 
niet. Alles werd twee keer per jaar gemaaid, eerst einde juni-begin juli, en een 
tweede keer in augustus. Waar nu moerassan in de vallei van de Aabeek 
bestaan, zoals bijvoorbeeld op de gekochte percelen op moergrond op de 
linkerzijde van de baak ter hoogte van de Slagmolen van Ellikom, werd het water - 
uit al de verschillende bronnen via een stelsel van zouwn van elke bron apart 
afgeleid en naar de beek geleid. Op die manier had men minder moeras en meer 
hooiland. Op de harde, en glooiende oevers van de beek, op zandgrond had men 
‘s zomers meer problemen om gras te hebben voor het vee dan op de percelen op 
veengrond. De percelen op zandgrond droogden ‘s zomers soms zo fel dat al het 
gras aldaar verbrand was. Anderzijds was het soms moeilijk hooien op de vlakke 
percelen op veengrond. Het hooi kon daar niet zo best drogen. Men droeg dat 
dan met de berrie naar het hoog en liet het daar verder drogen. Nog een 
“vervelende” eigenschap van de valleigronden op veen (die nu als reservaat 
gekocht worden) is dat men er niet met paard en kar op kon, de grond was 
daarvoor niet stevig genoeg. 
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RESERVATENWERKING 

Het stelsel van zouwen, men dwong het water in een bepaalde richting te lopen, 
hierdoor verkreeg men een vernuft bevloeiingssysteem. 

Hetzelfde probleem stelde zich daar wanneer men in de herfst, na het 
binnenhalen van de toemaat, met de koeien op de hooilanden kwam. Ze zakten 
daar op sommige plaatsen buikdiep in. Men kwam er niettemin met de beesten 
om het laatste wassende gras nog voor Allerheiligen te laten afeten. Dat 
betekende een flink pak winterhooi uitgespaard en had ook als voordeel dat de 
beemden met een zeer korte grasmat de winter ingingen. En, hoe korter het 
overjarige gras, hoe beter het de volgende lente kon uitlopen. 
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RESERVATENWERKING 

In de beekvalleien had men destijds ook turf gestoken als brandstof. Hierbij had 
men twee meter diepe kuilen gegraven in het veen onder de grasmat van de 
beemden. Deze praktijk heeft hier na de eerste wereldoorlog zeker niet meer 
plaatsgehad, want tegen die tijd had men ruim voldoende dennenhout (takken en 
posten) ter beschikking, en kort daarop kwam steenkool uit de nieuw Genker 
putten ter beschikking. 

Minder bekend is dat er op veel plaatsen in de beekvalleien met beekwater 
bevloeid werd. Men had een sluis in de beek of een sluisje in de oever van de 
beek, stroomop een molensluis. Daarmee werd het water opgestuwd en 
vervolgens via een ingewikkeld zouwensysteem over het grasland geleid. Het 
water uit de beek liet daar “vet”, mest, achter. Hierdoor waste het gras op de 
bevloeide percelen beter en hoger dan op de plaatsen waar men niet bevloeide. 
Bovendien liep het gras daar in de lente vroeger uit. Men had aldus vroeger op 
het jaar mals groen gras, waardoor men uit de problemen was met de tegen die 
tijd fel geslonken voorraad winterhooi. Bovendien gaven de koeien met jong groen 
gras betere melk dan met winterhooi, gehakseld stro, e.d.m. Stroomaf de 
Slagmolen van Ellikom stonden twee vaste bevloeiingssluizen in de Aabeek. 
Nabij de slagmolen bevloeide men ‘s zaterdags en ‘s zondags, wanneer de molen 
niet maalde. Dan wrd de molensluis ingezet, en steeg het water in de beek, 
stroomop de molen. Het volstond dan om een sluisje in de linkerkade van de dijk 
langs de beek te openen om er een groot bevloeiingscomplex, in gebruik vanuit 
het Ooievaarsnest, mee te wateren. Van dat complex volgt een schets, op schaal 
getekend in samenwerking met Jef Swennen. Het tandwiel op de schets stelt het 
molenrad voor. 

Joel Bumy 
A.Vesaliuslaan 8 
3500 Hasselt 
011/23 39 29 
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.- . . 
Schets van het bevloeiingssysteem aan de siagmolen op de grens van Grote Brogi: 
en Ellikom. Het rad geeft de vroegere plaats van de olieslagmolen aan die nu in 
Bokrijk staat. 
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RESERVATENWERKING 

l RESERVATENWERKING 1996 ABEEK-VALLEI 

Hierna wordt de werking gedurende het jaar 1998 rond het reservaat Abeek-vallei 
toegelicht. Voor een beschrijving van de gebiedsbestemmingen, status, 
natuurwaarden, de verstoringen, bedreigingen en de beheersdoelstellingen 
verwijzen we naar het Jaarboek ‘95. Noteren we eveneens dat het brongebied 
deel uitmaakt van het in ontwerp zijnde EG-habitatrichtlijngebied ‘Heide- en 
vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’. De vallei zelf maakt deel uit van 
het ontwerp-habitatrichtlijngebied “Abeekvallei en aanliggende moerasgebieden”. 
Het Vlaams Gewest zal de nodige maatregelen moeten treffen om een aantal op 
Europees (EG-) niveau zeldzame en bedreigde biotopen te beschermen. 

Wel aan bod komen de bijkomende aankopen en de inhuurnemingen, de 
inrichtings- en beheerswerkzaamheden uitgevoerd in 1998. Voor immers niet 
minder dan 10,l ha natuurgebied werden de notariële verkoopsaktes verleden, 
zodat eind 1998 de oppervlakte in eigendom nagenoeg 12,5 ha bedroeg. Van de 
gemeente Meeuwen-Gruitrode werd 10 ha verboste heide In huur verkregen. 

Voor een overzicht van percelen in beheer wordt verwezen naar bijgaande tabel. 
Voor de situering van de zones, gebieden en de terreinen in beheer wordt 
verwezen naar de kaarten. 

Als voornaamste actie van 1998 is de overzetactie aan de Damp (het Broek) te 
noemen zowel naar het aantal overgezette padden, kikkers en salamanders, als 
naar het aantal ‘overzetters’ (zie hiervoor elders in dit jaarverslag). 

Een eerste stap naar een educatieve ontsluiting van de Abeekvallei werd gezet. 
Een project hiervoor werd ingediend bij de vzw Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland. Deze betoelaagden de aankoop van twee verplaatsbare bruggen, een 
aanhangwagen en de aanleg van twee poelen. De officiele opening van de 
bruggen vond plaats op 8 mei 1998 in aanwezigheid van de schepenen van 
leefmilieu van de 3 gemeenten (Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt). Zie 
hiervoor ook elders in dit jaarverslag. 

De TOK-arbeiders (TOK Tewerkstelling Opleiding Kansarmen, een OCMW- 
project) deden een belangrijke bijdrage (80 mandagen) aan het herstelbeheer van 
een gemeentelijk heideterrein, eigendom van de gemeente Meeuwen-Gruitrode 
en in beheer van Natuurreservaten. 

Ook niet ver eten was het eerste driedaagse werkkamp (eindejaarsstudenten van 
Agnetendal % eer) in Grote Brogei. Het hooibeheer door landbouwers werd 
verdergezet. 

In januari 1998 en vanaf augustus grepen maandelijks (3de zondag van de 
maand) beheerswerken door vrijwilligers plaats. 

En als laatste dienen de publieke wandelingen, de wandelingen op aanvraag en 
de Open Natuurdag vermeld te worden. 

In 1997 zal begonnen worden met de opmaak van het Beheersplan Reservaat 
Abeekvallei en met de opmaak van het erkenningsdossier. 
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. VER$LAG JONGERENDRIEDAAGSE ABEEK 

Jongerenproject : ‘Natuurontwikkeling in de Abeekvallei 1996’ 
Grote Brogel, 2, 3 en 4 juli 1996 
Bekroond en betoelaagd door de STICHTING LEEFMILIEU 
in het kader van de Jeugdactie Natuurbeheer en Landschapszorg 1996 

Dinsdag 2 iuli 1996 

Om 10 uur worden de jongeren opgevangen ten huize van de voorzitter. Ook 
de regen is in het (toen nog) droogste jaar van de eeuw van de partij en doet 
de opbouw van het tentenkamp uitstellen tot de middag. 
In de namiddag wordt de prikkeldraadomheining in slechte staat rond het 
hooiland Lesmann uitgetrokken en opgeruimd. Ook in het perceel 
Vandekerkhof wordt de omheining opgeruimd. Een deel kan al gemaaid 
worden. 
Een aantal exoten (dennen en Amerikaanse vogelkers) wordt gekapt. 
Een lekkere spaghettimaaltijd en een mooie avond wachten op de deelnemers 
en de begeleiders. 

Woensdaa 3 iuli 1996 

Na het ontbijt wordt verder gewerkt (maaien en wilgen uittrekken) op het 
hooiland Vandekerkhof. Namiddag gaat het richting het perceel Kwanten: 
een niet meer of toch moeilijk toegankelijk oud hooiland met vijver, waar na 10 
jaar “nietsdoen” begonnen wordt met het herstellen van een hooiland op een 
beperkte oppervlakte en het vrijstellen van een deel van de zuidelijke oever 
van boomopslag. Na het maaien van een doorgang door een meter hoge (hen- 
nep)-netelvegetatie kan ook de vijver bereikt worden. Rond de vijver en het 
perceel wordt een doorgang gemaaid en gekapt. Een oppervlakte van 15 are 

’ ruigte wordt gemaaid. 
Een aantal berken worden omgezaagd en vallen spectaculair in het water. De 
op meter gezaagde stukken stam worden gebruikt voor een knuppelpad en 
tweetal bruggen. Een barbecue rondt de avond en een deel van de nacht af. 

Donderdag 4 iuni 1998 

De regen van de afgelopen nacht en voormiddag maakt het kampterrein nog 
zompiger. Na het ontbijt wordt het maai& van de vorige dag op hopen gezet. 
Een wandeling ter hoogte van het Cluysenaersbos, het Oyevaersnesthofveld 
en het overliggende stort van Ellikom toont de jongeren o.a. een grote 
verscheidenheid aan vegetaties, jonge buizerds op nest, een zuivere en mooie 
meanderende Abeek, maar ook het knelpunt van het (sluik)stort. 
Nog een laatste maal aan het werk: maaien met een scherpe zeis vraagt veel 
techniek, net als het maaien met een maaibalk. Houtopslag wordt uit het 
hooiland getrokken, Amerikaanse vogelkers wordt in de aanliggende houtkant 
geringd. Om 5 uur begint de aftocht. Het tentenkamp wordt opgebroken, het 
materiaal wordt bij de uitleners terugbezorgd. c 
Te herdoen! 
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RESERVATENWERKING 

l ZONE 1: ‘Grote Heide - Donderslaaheide’ 

Gemeente 

Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wtjshagen) 

Locatie 

c Brongebied Abeek, noord-oostelijk deel van Militair Domein Schietveld van 
Helchteren met randzone. 

Veiliastelling 

De huurovereenkomst tussen de gemeente Meeuwen-Gruitrode en 
Natuurreservaten werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 mei 1996. 
Het 10,14 ha grote vroegere heideterrein met enkele vliegdennen en berken, 
dat sterk vergrast is, was vóór de werken een terrein met massale opslag van 
Amerikaanse vogelkers en met slechts enkele kleine heiderestanten langs de 
weg Meeuwen - Zwartberg. Het terrein werd een tiental jaren geleden beheerd 
door de natuurvereniging Calluna. 
Het herstel van een open heidegebied met enkele oude vliegdennen en een 
beboste randzone werd beoogd. 
Aandacht zou volgend jaar ook dienen uit te gaan naar veiligstelling van 
andere heidegebieden: via een Europees project zijn middelen ter beschikking. 
Onderhandelingen met de militaire overheid (Krijgsmacht) in verband met het 
beheer van een deel van het Schietveld dienen verdergezet te worden. 

Beheer 

Voor het herstelbeheer konden we een beroep doen op de TOK-arbeiders. 
In drie periodes (18 - 28 juni, 18 juli - 2 augustus en 16 september - 27 
september: ongeveer 80 werkdagen) werd door een drietal arbeiders de 
Amerikaanse vogelkers gekapt, werden de stobben behandeld en het hout op 
hopen gestapeld. Ook op een drietal zondagvoormiddagen (17, 24 augustus 
en 15 september) werd er door vrijwillligers gekapt en weggesleept. Een 
zestal vrijwilligers mocht een gladde slang op jacht waarnemen, terwijl ze ook 
een zadelsprinkhaan hoorden en even later merkten en vastgelegden op dia en 
film. 
Het terrein is nu vrij van Vogelkers, ten minste vrij van het dikkere hout. 
De jonge zaailingen en eventuele terug opgeschoten vogelkers dienen volgend 
jaar aangepakt te worden. Een verdere dunning van berken en eiken dient te 
gebeuren in overleg met Bos en Groen. 
Een oplossing voor de verwijdering van het gekapt hout dient gezocht te 
worden. Eventueel kan met een plagexperiment begonnen worden om jonge 
heide te verkrijgen. 

Acties 

Overzetactie amfibieen ter hoogte van De Damp (Het Broek). 
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RESERVATENWERKING 

l ZONE 2 : ‘Meeuwen’ 

Gemeente 

Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen) 

Locatie 

Valleigebied tussen De Damp (Het Broek) en de weg Peer - Helchteren 

Veiliastelling 

In deze zone met twee prioritaire karnen (Broekkant en Klein-Gestel) werd in 
Plokroy van een viertal eigenaars gronden (elzenbroekbossen) aangekocht 
met een totale oppervlakte van net geen 1 ha. 
Voor een evenwichtige uitbouw van een reservaat over de ganse bovenloop 
van de Abeek, dienen zeker in deze zone bijkomende (vrijkomende) gronden in 
beheer genomen te worden. 

Beheer I 

Voor de broekbossen: spontane natuurontwikkeling en dus als beheer: ‘niets 
doen’. 
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RESERVATENWERKING 

l ZONE 3: ‘Ellikom’ 

Gemeente 

Meeuwen-Gruitrode (Ellikom, Meeuwen), Peer (Grote BrogelIErpekom) 

Locatie 

Valleigebied gelegen tussen de weg Peer - Helchteren en de weg Peer - Bree 
(omgeving Dorpermolen, stroomafwaartse deel van de Gielisbeek, Luythegge, 
Oude Berenh&demolen, Hoogmolen en Oude Neermolen) 

Veiliastelling 

Volgende aankopen werden gerealiseerd in 1996: 
- Slagmolenbeemden, Meeuwen: 1,03 ha rietland en broekbos (3 aankopen); 
- Aan het kwaed straatje, Ellikom: 0,19 ha met liefst 165 m oever langs de 
Abeek; 
- Erpekommerbemden : 4,50 ha (4 aankopen) voornamelijk rietland; 
- Waterbemden, Erpekom: 0,28 ha verruigd hooiland langs de Veeweideloop. 
Voor nog 1,57 ha werden aankoopovereenkomsten afgesloten voor percelen 

, gelegen in de Klokbemden, Slagmolenbeemden en Waterbemden. 

Beheer 

Broekbossen: spontane natuurontwikkeling en dus als beheer: ‘niets doen’ 
Rietlanden: enkele werkzaamheden zijn gepland voor de winter ‘96-‘97: kappen 
wilgopslag in rietlanden en ruigtes, maaien van beperkte smalle stroken riet en 
bramen, nodig voor de toegankelijkheid en voor een verhoging van de 
plantendiversiteit (O.a. voor de grote ratelaar). 
Het huidige beheer door landbouwers van de nog enkele bloemrijke 
hooilanden in deze zone, o.a. langs de Bullenbeek en Gielisbeek dient 
verdergezet te worden, eventueel ondersteund met een beheersovereenkomst 
door Natuurreservaten en/of door de provincie. 
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l ZONE 4: ‘Grote-Broael’ 

Gemeentes 

Meeuwen-Gruitrode (Ellikom), Peer (Grote Brogel), Bocholt (Reppel) 

Locatie 

Valleigebied tussen de baan Peer - Bree en de molen van Reppel 

Veiliastelling 

Volgende aankopen werden gerealiseerd in 1998: 
- Exelmans Hofveld: een sterk verruigd hooiland met verlande weekendvijver 
werd aangekocht (0,87 ha) 
- Aa-bemden: 
De percelen Opdeweegh, 1,77 ha groot, werden aangekocht. Dit voor een 
groot deel zeer bloemrijk hooiland, voor een klein deel rietland, heeft zijn 
natuurwaarde kunnen houden dankzij het jarenlang beheer door de familie 
Opdeweegh. De provincie ondersteunde dit beheer de laatste drie jaar met 
een beheersovereenkomst. Exxon Chemical Belgium sponsorde mede deze 
aankoop, waarvoor we dit bedrijf hartelijk danken. 
Voor de aanliggende percelen Vandekerkhof (aard: deels hooiweide, 
graasweide en rietland) werd de verkoopakte verleden eind februari. 
Voor het hooiland van Lesmann (Vanderhooydonks) dient de notariële 
verkoopakte nog ondertekend te worden. 

Beheer 

Het sterk verruigd hooiland (Kwanten) werd deels gemaaid door het Werkkamp 
eindejaarsstudenten (3 juli). Het maaisel werd op hopen gezet. 
Ook op de percelen Hendrix was de jeugd aan de slag: een kleine oppervlakte 
werd gemaaid en de struikopslag aangepakt. Op twee zondagvoormiddagen 
(20 oktober en 17 november) werd er nog verder gemaaid. 
Het hooiland 0 eweegh werd 2x gemaaid: rond 20 juni en begin september. 
De percelen P andekerkhof werden eenmaal gemaaid en gehooid door het 
werkkamp (2 juli). Struikopslag in rietland en een deel van de 
draadafsluitingen werden opgeruimd. 
Het beheer van het hooiland Lesmann werd direct opgenomen. Zo werd op 28 

q 
december 1995 bij -8” C gemaaid en het maaisel op hopen gezet. 
Op 21 januari 1998 werden deze werken verdergezet zodat de bovenkant en 
een randzone rond dit verruigd hooiland al enigszins hersteld werd. In juli 
werd het hooiland gemaaid en gehooid. Een tweede maaibeurt kon door het 
natte weer in september niet meer uitgevoerd worden. Draadafsluiting in 
slechte staat werd opgeruimd door het werkkamp. 
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RESERVATENWERKING 

Acties 

De verplaatsbare bruggen werden hier voor het eerst over de Abeek gelegd. 
Deze bruggen kaderen in een project voor een educatieve ontsluiting van de 
Abeekvaller. De bruggen werden bij een aantal geleide wandelingen gebruikt 
(Bond van Grote en Jonge Gezinnen, Open Natuurdag, lagere school, 
Speelplein. Groene Kring). In dit project zit ook de aanleg van 2 poelen vervat. 
Deze poelen worden uitgerust met een loopbruggetje, zodat het waterleven 
van nabij kan bekeken worden. De aanleg wordt voorzien in de winter ‘96-‘97. 
Dit project wordt betoelaagd door het 
Maasland. 

Regionaal Landschap Kempen en 
Een bouwvergunning voor de aanleg van poelen werd op 28 

oktober verleend. 

Herstel buurtweg 28. In overleg met de eigenaars en de stad Peer wordt het 
‘Molenweegsken’ ter hoogte van het Cluysenaers Bosch hersteld. De struiken 
en bomen op de wegzate worden door de eigenaar gekapt. Aan de stad werd 
gevraagd om de weg, waar deze door de vroegere motorcross vernield werd, 
te herstellen. 
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PROJECTEN 

. PADDENOVERZETACTIE 1996 “AAN ‘T BROEK “ IN MEEUWEN 

Inleiding 

De paddenoverzetactie is er op de eerste plaats gekomen om het aantal 
“verkeersslachtoffers” te beperken. Op de twede plaats is het voor ons een 
goede studie over de wetenschappelijke waarde van het brongebied van de 
Abeek. Amfibieen bepalen immers de kwaliteit van een natuurgebied in een 
beekvallei. Op de derde plaats is het ook een goede manier om de jeugd 
kennis te laten maken met deze leefwereld. 

De straat waarover de amfibieën moeten trekken om naar hun paaiplaats te 
gaan, het Broek (3 vennen), bestaat uit een asfaltwg van 2,5 meter breedte 
waar er slechts in éen richting mag gereden worden. De weg wordt vooral 
gebruikt door de plaatselijke bewoners. Doch door de hier toegepaste 
verkeerssituatie vielen er in het verleden vele verkeersslachtoffers. Aan de 

, andere kant van de weg is er het overwinteringsgebied, dat bestaat uit een 
oude aanplanting populieren. Vroeger waren dit hooilanden, nu vooral veel 
ruigte en struwelen. Het is een zeer nat gebied dat doormidden wordt 
gesneden door het prille begin van de Abeek. 

In 1995 hielden wa hier voor de eerste maal een overzetactie. Hiervoor 
gebruikten we toen een plastiekfolie van 50 cm. hoogte die rechtgehouden 
werd met stokken van hout. Het scherm was erg kwetsbaar en vertoonde te 
grote openingen om een goede actie te verwezenlijken. Ondanks het slechte 
materiaal was de actie toch een voltreffer: 60 m. langs de weg is er toen 
afgezet, al bleken het later niet de ideale 60 m. In onze emmers vonden we, 
over de ganse actie gezien, 271 padden, 20 bruine kikkers, 36 groene kikkers, 
11 heikikkers en 2 alpenwatersalamanders. 

Met de steun van het provinciebestuur hebben w in 1996 200 m. tentzeilen 
kunnen aankopen met een hoogte van 60 cm. en om de 3 m. een metalen 
piket. Dit resulteerde in een duurzame constructie die vele jaren zal meegaan. . 
De zijkanten van de wg wxden jaarlijks voorzien van grind. Omdat het nogal 
hard labeur is om in deze grind een sleuf te graven, hebben wa de hulp 
gekregen van de technische dienst van de gemeente. Zij hebben met een 
ploeg het grind losgemaakt waarin we dan de tentzeilen tot 10 cm., hebben 
kunnen ingraven. Hierdoor konden de salamanders ook niet de weg over. 

Met een Stal vrijwilligers zijn w op 24 februari, ondanks de koude, toch maar 
begonnen met het plaatsen van het scherm. Het bleek een goede constructie te 
zijn. We hebben tijdens de trek geen herstellingen moeten uitvoeren. Iedereen 
was tevreden tot op 12 april door onbekenden 20 meter van het scherm op een 
brutale manier wrd kapotgestampt. We hebben toen ook besloten om het 
scherm op te ruimen. 
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PROJECTEN 

De trekperiode. weersinvloeden en trektiidstip voor 1996 

De “heentrek” wordt vooral bepaald door het weer op het einde van de maand 
februari, begin maart. De langdurige koude en de aanhoudende droogte 
hebben ervoor gezorgd dat de trek dit jaar laat op gang kwam. Een woordje 
uitleg: 

De aanhoudende vriesperiode van eind februari tot 20 maart resulteerde in een 
laat op gang komen van de trek. Padden en kikkers zijn er in deze periode niet 
veel overgezet. De salamanders daarentegen zijn er al van in het begin bij. Het 
regenachtige weekend van 22 maart deed de temperatuur stijgen met als 
gevolg een massale trektocht van alle soorten. In de 4 opeenvolgende dagen 
hebben we 987 stuks overgezet. Daarna is de koude terug ingetreden en viel 
de trek stil. De laatste piek is er gekomen samen met de paasklokken wat 
resulteerde in 934 stuks voor het paasweekend. Hierbij ging het hoofdzakelijk 
om padden. Ondanks de hogere temperatuur is de trek stilgevallen. 
Verschillende padden gingen al terug naar hun zomerbiotoop. In de bijlage is 
er een transparant voorzien dat u over de grafieken kan leggen. Hiermee heeft 
u dan een zicht over de trekactiviteit in functie van temperatuur en neerslag. 
Voor gedetailleerde gegevens, zie grafieken. 

Resultaten 

Ondanks het traag op gang komen van de trek, werd het toch een succes. In 7 
weken tijd hebben WE) 340 alpenwatersalamanders, 114 kleine 
watersalamanders, 68 vinpootsalamanders, 231 groene kikkers, 224 bruine 
kikkers, 10 heikikkers en 1287 padden overgezet. In totaal zijn dit 2274 
amfibieen, enkel aan de noordzijde van ‘t Broek. De amfibie& komen immers 
van alle kanten van ‘t Broek, bij een wandeling rond ‘t Broek in deze tijd van het 
jaar zagen vve nog vele treksporen. Het is dus ongetwijfeld een prachtige 
paarplaats. 

Het project werd mede ondersteund door de scholen van Meeuwen-Gruitrode. 
Dank zij hen hebben 250 kinderen een bezoek gebracht aan. de overietactie. 
Tijdens dit twee uur durende bezoek is er door een ervaren natuurgids uitleg 
gegeven over het leven van de amfibieen. Dit bezoek werd in de klas goed 
voorbereid door samen met de leerkracht een boekje door te nemen in de les 
natuurkennis. Dit boekje vind je in de bijlage. Het werd gratis ter beschikking 
gesteld van de scholen. 
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Slotwoordje 

Dit project kwam tot stand dankzij de financiële steun van het 
provinciebestuur, de logistieke steun van het gemeentebestuur van Meeuwen- 
Gruitrode. de scholen met hun deelnemende kinderen en enthousiaste de 
leerkrachten. 

Ook aan wijlen Leopold Vandewal. die de kinderen boeide met zijn uitleg over de 
geheimzinnige leefwereld van amfibieën, willen we onze dank uitspreken. Voor 
ons zal het een moeilijke opgave zijn om met dezelfde overtuiging dit werk over te 
nemen 
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PROJECTEN 

Eveneens onze dank aan Mathieu Paesen, die elke morgen en avond dè koude 
trotseerde om de amfibieën uit de emmers te halen en ze de straat over te zetten. 

We zijn ervan overtuigd dat het bij de deelnemers iets heeft losgemaakt. Met een 
ongebreideld enthousiasme willen we deze actie in 1997 herhalen. De nodige 
contacten zullen gelegd worden om het educatieve luik te voorzien van een 
boeiende diareeks over de amfibieën. 
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TOTAALOVERZICHT VAN DE PADDENOVERZETAKTIE AAN “HET BROEK” IN MEEUWEN-GRUITRODE 

TOTAAL ,VAN DE GANSE AKTIE: L ,': 

ALPENWATERSAJAMANDER 
KLEINE WATERSAlAMANDER 

VINPOOTSAlAMANDER 
GROENE KIKKER 

BRUINE KIKKER 
HEIKIKKER 

GEWONE PAD 

AW = ALPENWATERSAlAMANDER 

KW = KLEINE WATERSAlAMANDER 

VS = VINPOOTSALAMANDER 

GK = GROENE KIKKER 

BK = BRUINE KIKKER 

HK = HEIKIKKER 

P = GEWONE PAD 

TOT = TOTAAL 

r = GEMIDDELDE DAGTEMPERATUUR 

iRS = GEMIDDELDE NEERSLAG PER DAG I 
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PADDENOVERZETACTIE 1996 
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PADDENOVERZETACTIE 1996 
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PADDENOVERZETACTiE 1996 

Overricht van de temperatuur en de hoeveelheid neerslag gedurende de overzetactIe 
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l OVERZETACTIES ELDERS? 

Ook elders in de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Peer trekken amfibieën een 
weg over en is er kans dat ze doodgereden worden. Een van die plaatsen is de 
Reppelerweg ter hoogte van de zand- en kiezelwinningen van Vandewijer en 
Winters in Grote Brogel. Op 6 keer een half uur tijd (rond halfnegen ‘s avonds) 
werden over een 200-tal meter 250 padden, enkele bruine kikkers, kleine 
watersalamanders en alpenwatersalamanders opgemerkt bij het oversteken. 
Toch werd ook een 60-tal dode exemplaren opgemerkt. 

Dienen ook hier maatregelen getroffen te worden? Heeft deze jaarlijks 
voorkomende sterfte een invloed op langere termijn op de aanwezige 
amfibieënpopulaties? Wat zijn de effecten van de bagger- en 
opvulwerkzaamheden? Wat met de niet-correcte uitbating van deze groeven? 
Wat met de nabestemming van de groeven? Een mooie kans voor natuur- 
ontwikkeling? 

Maar ook in Meeuwen zijn er nog plaatsen waar amfibieën de weg over moeten 
steken zoals in de Berkenstraat en in de Molenstraat. Door een gebrek aan 
vrijwilligers kunnen we hier geen acties ondernemen. Daarom een oproep om 
vrijwilligers bij elkaar te krijgen om een eventuele actie, op Mn van deze 
plaatin, op gang te brengen. 

OVERWl?4TEIUNGS- 
PLAATS 

SCHERMEN OVER DE 
LENTGE VAN ‘1 BROEK 

Paddenoverzetactie aan ‘t Broek 

GENK 
ZWARTBERG 
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PROJECTEN 

. PROJECT NATUUREDUCATIEVE ONTSLUITING ABEEK-VALLEI 

Betoelatigd project vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland 

Mobiele bruqnen 

Dit, bij het Regionaal Landschap Ingediend. project heeft als doel iet 
valleilandschap van de Abeek te ontsluiten door tijdelijk. bij geleide 
wandelingen een wandelcircuit mogelijk te maken en permanent een tweetal 
waterbiotopen. attractiepo(e)l gemakkelijk te laten bezoeken. 

Geopteerd werd in eerste instantie voor de ontsluiting van de Abeek ter hoogte 
van de Abemden en Oyevaersnesthofveld. De vallei wordt hierbij tweemaal 
dwars doorsneden. De vallei kent hier ook haar diepste insnijding op het 
Kempens plateau en vloeit een tweetal kilometer verder door het vlakke 
landschap van de Vlakte van Bocholt. Dit wandeltraject doorkruist drie 
gemeenten: Peer (Grote Brogel). Bocholt (Reppel) en Meeuwen-Gruitrode 
(Ellikom). Door het ontbreken van vaste bruggen is het niet mogelijk een 
wandelcircuit uit te stippelen van een 4-tal kilometer (bij een geleide 
wandeling: 2 uur). De twee bestaande bruggen (Baan Peer-Bree, Reppel) 
liggen op een 4-tal kilometer afstand (vogelvlucht) van elkaar, waarbij een 
drukke verkeersweg dient gevolgd te worden. De bruggen worden bij geleide 
wandelingen tijdelijk geplaatst over de Abeek ter hoogte van percelen in 
eigendom van Natuurreservaten. Deze kunnen uiteraard ook bij andere 
wandelingen gebruikt worden: als een brug over een beek of gracht en over 
een moeilijk begaanbaar (tredgevoelig) terrein. Ook bij beheerswerken kunnen 
deze bruggen nuttig zijn. Ze zijn trouwens ook uitleenbaar, samen met de 
aanhangwagen. Een wandelcircuit doorheen de vallei van de Abeek wordt door 
het project tijdelijk (bij de wandeling) tot stand gebracht. Het landschap en de 
natuurgebieden in beheer door de vereniging kunnen hierbij in hun geheel 
getoond worden. Na de wandeling (bruggen worden weggenomen) kan nog 
altijd gebruikt gemaakt worden van de insteekwegen naar de percelen. De 
hooilanden blijven toegankelijk tot aan de poelen en de Abeek. 
Het wandelcircuit volgt gedeeltelijk de fiersroute van Kempen en Maasland en 
passeert het knooppunt 6. 

_ NATUUR 
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PROJECTEN 

Poelen 

Het uitgraven en de inrichting van de poelen hebben tot doel een natuureduca- 
tieve permanente ontsluiting van een klein waterbiotoop mogelijk te maken. 
Daartoe worden twee kleine poelen gegraven op vegetatiekundig minder 
interessante plaatsen. Een houten steiger wordt hierbij geplaatst om de poel 
voor ‘onderzoek’ toe te laten over zijn volledige diepte zonder schade aan te 
richten aan de oevervegetatie. De poelen worden in de winter ‘96~‘97 
gegraven op de percelen Hendrix en Lesmann (Vanderhooydonks). 

. ZWALUWEN IN MEEUWEN, HEEFT U ZE ZIEN VLIEGEN ? * 

Zwaluwen waren vroeger, enkele decennia geleden, heel gene zomergasten. 
Om verschillende redenen zijn ze niet meer zo talrijk als vroeger. Vooral de 
aanwezigheid of beter de afwezigheid van de huiszwaluw valt op. 

Bart Paesen heeft dit jaar eens nagegaan hoeveel en welke zwaluwen er nog 
broeden in onze gemeente. De bedoeling was het aantal bezette nesten te’tellen 
en alzo een beeld te krijgen van de populatie in Meeuwen. Wegens tijdgebrek zijn 
er maar 4 straten geïnventariseerd, maar toch kwam men hier voor verrassingen 
te staan. Bij de tellingen van vorig jaar, waarbij er 20 straten werden 
geïnventariseerd, kwam men geen enkel exemplaar van de huiszwaluw tegen. Dit 
jaar daarentegen zijn er op een boerderij in Plockroy 31 nesten van de 
huiszwaluw gevonden. Deze boerderij wrd vorig jaar overgeslagen omdat er 
meerdere malen niemand thuis was. Op 1 boerderij op het Gestel kwam dit jaar 
ook een huiszwaluw nestelen. 

Genkerbaan PlOCktoy Gestelstraat Hoevestraat 
Boerenzwaluw 2 nesten 13 nesten 20 nesten 10 nesten 

Huiszwaluw - 31 nesten 1 nest 

In de zomer van 1997 zullen we deze broedplaatsen terug moeten inventariseren om 
een goed inzicht in de populatie te krijgen. Verder zullen we hier vooral in de 
Abeekvallei werk van moeten maken. Meer hierover beloven w in het jaarboek van 
1997. 
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PUBLIEKE ACTIVITEITEN 

. PUBLIEKE ACTIVITEITEN 1996 

Op zondag 14 januari 1996 maakten we met een 40-tal mensen van op het 
Lutgardhof (Plockroy Meeuwen) onze winterwandeling naar het gebied van de 
Donderslag en het Turfven. 

Op zondag 25 februari 1996 verkenden w8 het brongebied van de Zuurbeek, 
die ter hoogte van het Stamprooierbroek in de Abeek vloeit, en de Bunders 
tussen Ellikom en Wijshagen. 

tedere zaterdagavond van maart werd er in de maneschijn uitleg gegeven over 
padden, kikkers en salamanders aan het Broek in Meeuwen. Voor de scholen 
werd dit tijdens de lesuren gedaan. Een uitgebreid verslag over de 
paddenoverzetactie vindt u in dit jaarboek onder het hoofdstuk projecten. 

Op zondag 24 maart 1996 maakten we kennis met de Vallei van de Itterbeek, die 
snelvlietend over de steilrand van het Kempisch plateau vloeit. Hier werd er ook 
uitvoerig uitleg gegeven over de toekomstige vleermuizentunnel. 

Op Zondag 2 april 1996 hebben w8 in Grote Brogelgewandeld met 40 leden van 
de BGJG, Grote Brogel. Door het leggen van de 2 bruggen hebben zij kunnen 
kennismaken met beide oevers van de Abe8k en het omliggende natuurschoon. 

Op zondag 21 april 1996 gingen we op zoek naar weidevogels in Siberie- 
Wauberg 

Op zondag 12 mei 1996 namen w8 deel aan de Open Natuurdagen 1996. We 
maakten een fietstocht langs de molens van de Abeek en een prachtige 
wandeling door de Vallei van de Abeek in Grote Brogel, Ellikom en Reppel, met 
behulp van speciaal aangebrachte bruggen over de beek. 

Op vrijdag 21 juni 1996 had onze Nachtzwaluwentocht plaats in de bossen van 
Neerglabbeek 

De leerlingen van het 3d8 leerjaar van de VBS Grote Brogel hebben eind juni 
deelgenom8n aan 88n wandeling rond het stuk “Hendrik”. Hierbij hebben zij 
kunnen kennismaken met de natuurwaarden in deze omgeving. Door het leggen 
van de mobiel8 bruggen konden zij ook de steile helling in Ellikom van de Ab88k 
verkennen. 

Op zondag 25 augustus 1996 gingen v18 op zoek naar de bron van de Abeek op 
het Militair Domein van d8 Donderslagse heide. Dit was de laatst8 wandeling die 
Pol Vandewat voor ons gidste, 
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PUBLIEKE ACTIVITEITEN 

Op zondag 22 september 1996 maakten we kennis met het gebied rond de 
samenvloeiing van de Abeek en de Gielisbeek. Deze wandeling zuilen we 
overdoen tijdens de Open Natuurdagen van 1997. 

Op zondag 29 september namen we deel aan de vogelkijkdagen 1996 die 
plaatsvonden in de weiden van Siberië Wauberg. 

Op zaterdag 19 oktober zijn we samen met de Vlaamse Mycologische kring op 
paddestoelenverkenning geweest. In de voormiddag wsrd het gebied rond het 
stuk “Hendrix” uitgekamd. Deze ware speurneuzen lieten geen enkele paddestoel 
onopgemerkt. In de namiddag deden zij hetzelfde rond de Berenheidemolen in 
Meewn. Op die dag, de deelnemers waren enthousiast waren over de 
organisatie, werden er een kleine 200 soorten gedetermineerd. Voor ons 
resulteerde dit in een schat aan informatie over de sporten paddestoelen 
aanwezig in deze gebieden. 

Op zaterdag 2 november zijn We met een 25tal leden van de Landelijke Gilde van 
Linde Peer de Abeekvallei in Grote Brogel gaan verkennen. Ook hier werden de 
bruggen gelegd zodat de deelnemers met droge voeten ook de overkant konden 
bezichtigen. 

Op zaterdag 23 november 1996, tijdens de “Dag van de Natuur”, hebben we in 
de sneeuw behee-rken uitgevoerd op het stuk “Aan het kwaed straatje” in 
Ellikom. Het is de bedoeling om hier terug een hooiland van te maken. Wat eerst 
een woestenij was, is nu herschapen in een proper grasland. Door 2 maal per jaar 
te maaien zullen we hier een 150 meter bloemrijke beekoever verkrijgen. In de 
namiddag is er gewrkt in de Erpercommerbemden. In het stuk achter Erperheide 
zijn we jonge wilgen gaan uittrekken om hier een mooi rietland te behouden. 

Op zondag 24 november 1996 bezochten WB met een 90-tal wandelaars de ruïnes 
van het kasteel van Masy op het Militair Domein van de Donderslagse heide. 
Door de sneeuw op die dag was de sfeer nog mysterieuzer. Voor velen was dit 
een wandeling die we in het voorjaar of de zomer nog eens moeten overdoen. 

Op vrijdag 13 december keken we naar het voorbije jaar met behulp van een dia - 
en videovoorstelling in het Poorthuis van Peer. 

- NATUUR 
RESERVATEN! 

-8, 

JAARBOEK 1999 NATUURRESERVATEN vzw 

r 

AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE I PEER 

.wyp 69 



PUBLIEKE ACTIVITEITEN 

l PLANNING ACTIVITEITEN VOOR 1997 

l Zondag 12 januari 1997: Winterwandeling in Grote Brogel. 
Samenkomst RLKM 06 om 14~00. 

l Zondag 9 februari 1997: Landschapswandeling in Ellikom. 
Samenkomst Buurthuis Eliikom om 14~00. 

l Maart 1997: Iedere zaterdagavond padden overzetten te Meeuwen. 
Samenkomst aan ‘t Broek om 20~00. 

l Zondag 13 april 1997: Vogels luisteren aan de Donderslag te Meeuwen. 
Samenkomst Lutgardhof Plockroy om 6~00 (‘s morgens). 

l Zondag 25 mei 1997: Open Natuurdagen. 
Samenkomst parking DHZ Jansen Meeuwen om 14uO0. 

l Zaterdag 7 juni 1997: Nachtegaalwandeling in Grote Brogel. 
Samenkomst RLKM 06 om 20~30. 

l Zondag 6 juli 1997: Libellenwandeling in Ellikom. 
Samenkomst parking 4 Simons om 141~00. 

l Zondag 24 augustus 1997: Militair Domein in Meeuwen. 
Samenkomst parking RLKM Weg naar Zwartberg om 14~00. 

l Zondag 14 september 1997: Paddestoelwandeling in Neerglabbeek. 
Samenkomst kerk Neerglabbaek om 9uOO. 

l Zondag 5 oktober 1997: Sporenwandeling op de Bullen. 
Samenkomst Bullenschool om 9uOO. 

l Zondag 9 november 1997: Herfstwandeling in Meeuwen. 
Samenkomst Lutgardhof Pkxkroy om 14~00. 

l Vrijdag 12 december 1997: Dia- of filmavond in Peer. 
Samenkomst Poorthuis Peer om 2OuOO. 
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PUBLIEKE ACTIVITEITEN 

. BEHEERSWERKEN 

Voor 1997 plannen we ook voor iedere 3& zondag van de maand beheerswerken. 
Deze gaan door in de voormiddag van 9uOO tot 12~00. We komen samen aan het 
Buurthuis in Ellikom om 9uOO. Deze werken zullen bestaan uit maaien, hooien, 
kappen, afsluitingen plaatsen en . . . . afhankelijk van het seizoen. Tijdens het 
broedseizoen zullen er geen beheerswerkzaamheden zijn (april en mei, misschien 
juni ook niet.). Voor een goede planning volgen hier de datums. 

- Zondag 19 januari 1997 

- Zondag 16 februari 1997 

- Zondag 16 maart 1997 

- Zondag 20 juli 1997, bij uitzondering waarschijnlijk omwille van het 
hooiseizoen vroeger in de maand juli. 

- Zondag 17 augustus 1997 

- Zondag 21 september 1997 

- Zondag 19 oktober 1997 

- Zondag 16 november 1997 

- Zondag 21 december 1997 
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VERGADERINGEN 

l BESTUURSVERGADERINGEN 

De volgende bestuursvergaderingen hebben in 1998 plaatsgehad. 

9 februari ‘98 LUC Diepenbeek 
8 maart ‘96 Buurthuis Ellikom 
12 april ‘96 Milieu-Infocentrum Grote Brogel 
7 mei ‘98- Ten huize Willy Lipkens Neerglabbeek 
7 juni ‘96- Milieu-lnfocentrum Grote Brogel 
5 juli ‘98 - Buurthuis Ellikom 
23 augustus ‘96 - Milieu-Infocentrum Grote Brogel 
20 september ‘96 - Buurthuis Ellikom 
25 oktober ‘98 - Brueghelheem Grote Brogel 
15 november ‘98 - ‘t Heem Meeuwen 

Op onze bestuursvergaderingen waren gemiddeld 12 mensen aanwezig. 
Tijdens deze bijeenkomsten worden beslissingen genomen, activiteiten gepland 
en naderhand geëvalueerd. De bestuursvergaderingen vormen een belangrijk 
element in de wrking van de vereniging. Iedereen die de vergaderingen wil 
bijwonen is welkom. Zo ben je optimaal geïnformeerd en kun je mee beslissingen 
nemen. 

Wekelijks en soms vaker wrden er werkvergaderingen gehouden in verband met 
de grote activiteiten van onze vereniging (beheerswerken ,aankopen, 
wandelingen voorbereiden). Regelmatig wordt overleg gepleegd met de 
gemeentelijke overheid. 

. RESERVATENWERKING 

De reservaatwerking brengt veel voorbereidend werk met zich mee. Er komt veel 
studiew8rk bij te pas. Werkkaarten worden gemaakt en beheerswerken gepland 
en g&valueard. 

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

. 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 aanwezig 
bij de notaris voor het verlijden van de aktes. Dit alles gebeurt steeds in nauw 
overleg met de verantwoordelijke mensen van Natuurreservaten V.Z.W. 
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VERGADERINGEN 

Gelijktijdig moeten we zoeken naar gelden om de restfinanciering te regelen. 
Tenslotte overleggen we met de gemeentebesturen om gemeentelijke subsidies 
te kunnen verkrijgen. 

. 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. 

. VOORBEREIDING SPECIALE ACTNITEITEN 

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

Onze afdeling is vertegenwoordigd in verschillende overleggroepen 

. ALGEMENE VERGADERING NR - BRUSSEL 

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

3670 Ellikom 

Als er op Vlaams niveau dringend belangrijke zaken moeten besproken worden 
gebeurt dat in een regionaal overleg van Natuurreservaten vzw in Diest. 
- Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 

. PROVINCIAAL OVERLEG NR - LIMBURG - HASSELT 

Op het provinciaal overleg van Natuurreservaten Limburg worden de Limburgse 
punten aangepakt. Leopold Vandewal wordt op dit zeer belangrijk overleg 
opgevolgd door: 
- Mathieu Geelen, Weg n. Opoeteren 54, 3670 Neerglabbeek 
- Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel 

l CULTUURRADEN 

In de kultuurraden zijn we vertegenwoordigd door 
voor Peer 
- Piet Coninx, Lijsterbessenlaan 10, 3990 Wijchmaal 

Voor Meeuwen-Gruitrode 
- Witly Lipkens, Tienderstraat 31, 
- nog in te vullen 

3670 Neerglabbeek 

In de adviesraad Leefmilieu zijn m enkel in Meeuwen-Gruitrode vertegen- 
woordigd door: 

- Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
- Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen 
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In de stuurgroep Structuurplanning in Peer, volgen we gang der zaken (als 
reserve). 

- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 

Raad Milieu en Natuur van Peer 
- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 

TOK 

3990 Grote Brogel 

3990 Grote Brogel 

Dank zij T.O.K. ( Tewerkstelling en Opleiding Kansarmen) , kunnen we regelmatig 
beroep doen op enkele milieuarbeiders. 
- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
- Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 

LIKONA 

In LIKONA ( Limburgse koepel voor natuurstudie) zijn twee van onze leden echt 
actief betrokken. 
- Mathieu Geelen, Weg naar Opoeteren 54, 3670 Neerglabbeek 
- Leopold Vandewal, Weg naar Opoeteren 109, 3670 Neerglabbeek 
Voor Pol hebben we nog geen vervanger. 

WATERING “DE VREENEBEEK” 

We zijn ook vertegenwoordigd in de Watering “De Vreenebeek”, waarvan het 
ambtsgebied overeenkomt met de zone waarin onze afdeling actief is. 
- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
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l UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING 1997 

Hierbij zijn al onze leden uigenodigd op on 
Algemene Vergadering die op 10 januari 1997 

. AGENDA ALGEMENE VERGADERING 1997 

- Overzicht activiteiten 1996. 

- Evaluatie doelstellingen voor 1996. 

- Evaluatie van het bestuur. 

- Nieuwe bestuursfuncties. 

- Eventueel verkiezing nieuwe bestuursleden. 

- Doelstellingen voor 1997. 

- Aanduiding stemgerechtigde Leden voor de Algemene Vergadering 
Natuurreservaten V.Z.W. op 15 maart 1997. 

- Rondvraag. 
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