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VOORWOORD 

Het jaar 1997 begint op zijn einde te lopen. Tijd om alles eens op een rijtje te zetten, 
ons ervover te bezinnen waar we mee bezig zijn en een blik in de toekomst te 
werpen. Dat dit jaar weer afgeladen vol was voor onze medewerkers kunnen we in 
dit jaarboek lezen. Eigenlijk zijn we weer verbaasd dat we zoveel hebben kunnen 
verwezenlijken met allemaal vrijwiligers. De overheid begrijpt ook meer en meer dat, 
als mensen op een behoorlijke manier ondersteund worden, ze voor een enorm 
hefboomeffect kunnen zorgen. De kennis en vaardigheden van vele deskundigen 
worden zo op een, voor de gemeenschap, renderende wijze ter beschikking van de 
samenleving gesteld. 

Onze afdeling leeft, durven we te zeggen. Dit jaar konden we Garmt Vandeputte, 
Jaak Ramaekers, Jan Daniels en Alex Ballet in onze bestuursploeg verwelkomen. 
Tijdens een van de twee jeugdkampen is een jeugdgroep onder JNM-vlag onstaan. 
Zes enthousiaste jongeren willen regelmatig de koppen bij elkaar steken om met 
jonge mensen te werken. Veel succes Bart, Garmt, Hilde, Hervé, Mieke en Valerie. 
Jullie zijn de toekomst. En bedankt Steve, voor de begeleiding. 

Ons reservaat en de activiteiten eromheen zijn weer fors toegenomen. De kaap van 
erkenning door de provincie Limburg is er gekomen. Tijdens de officiële openstelling 
van “De Aabemden” vierden we in aanwezigheid van Minister Kelchtermans en onze 
Voorzitter Walter Roggeman, de veiligstelling van dertig hectaren natuur.Deze 
viering viel samen met 2500 ha eigendom en 5000 ha in beheer door 
Naturreservaten V.Z.W. Om dit te kunnen verwezenlijken hebben we kunnen rekenen 
op de zeer gewaardeerde steun van het Vlaams Gewest, de Provincie Limburg , de 
gemeentebesturen van Peer, Meeuwen-Gruitrode en Bocholt en natuurlijk op de 
onmisbare steun van onze sponsors en leden. De firma Exxon Chemical wensen we 
in het bijzonder te danken voor haar steun. 

Momenteel werken Jan Wouters en Carlos D’Haeseleer hard aan de dossiers om 
onze natuurgebieden als natuurreservaat te laten erkennen door de Vlaamse 
Overheid . De openstellingsplannen, gevraagd door de provinciale en gemeentelijke 
overheden, zijn zo goed als af. In dat kader zijn we bezig met een bebordingsactie, 
zodat iedereen kan zien waar onze reservaten liggen. De verschillende 
inventarisaties zijn verwerkt en onderstrepen de natuurlijke rijkdom van de 
Abeekvallei. In onze afdeling is zeer veel van het voorbereidend werk geleverd. 

We hebben een reeks werkvergaderingen gehouden om voorstellen te doen in het 
kader van de gewestplanwijzigingen die voorzien zijn in het nieuwe structuurplan 
Vlaanderen. 
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VOORWOORD 

Om een goed beheer te kunnen doen van de ons toevertrouwde natuurgebieden, is 
naast een goede kennis van wat zich boven de aarde afspeelt, ook een ‘grondige’ 
kennis nodig van hoe het er onder de graszoden uitziet. De kennis van de 
waterstromen onder de oppervlakte is van elementair belang. Een onderzoek en het 
opvolgen hiervan is een van de prioriteiten die we kunnen stellen voor de nabije 
toekomst. We denken dat een peilbuisonderzoek de nodige gegevens kan opleveren 
om een eerste inzicht te verkrijgen. Een project dat over zo’n lange tijd verloopt, kan 
zeer goed door vrijwilligers uitgevoerd worden mits ze voldoende ondersteund 
worden. De wetenschappers kunnen die gegevens later gebruiken in het kader van 
een eco-hydrologische studie van de vallei. 

We gaan ook samenwerken met onze vrienden van de Wielewaal en Stichting 
Limburgs Landschap, zodat het beheer van de Abeekvallei over gans het 
stroomgebied op elkaar kan afgestemd worden. 

We hopen u allen eens te ontmoeten op een van onze wandelingen of 
beheerswerkdagen. Veel leesgenot en denk eraan : dit jaarboek is het derde van 
een hopelijk lange reeks waarin het wel en wee van de Abeek beschreven wordt. 
Bewaar het goed of geef het aan iemand die het wil bewaren. 

We wensen iedereen een vreugdevol en gezond nieuw jaar. 

De voorzitter, P.Capals 
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ONZE AFDELING 

. MEDEWERKERS 

1. Bestuursleden 
Voorzitter: 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.12.89 
Secretaris: 
Koen Antonissen, Genitsstraat 62, 3670 MEEUWEN Tel: 01 lI79.21.22 
Penninomeester: 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 GROTE BROGEL Tel. 011/63.38.54 
Verslaooever: 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel: 011/79.39.64 
Bestuur: 
Alex Ballet, Hoogveldstraat 6, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.31.78 
Frank Bijnens, Loofstraat 13, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.18.30 
Piet Coninx, Lijsterbessenlaan 10, 3990 WIJCHMAAL Tel. 011/73.47.38 
Jan Daniëls, Kaulillerweg 39, 3990 GROTE BROGEL Tel 01 l/ 
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 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670.NEERGLABBEEK Tel 089/85.54.94 
Jean Moris, Kapellekestraat 8, 3990 PEER Tel 011/79.12.76 
Bart Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.25.64 
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.25.64 
Mathieu Paesen, Gestelstraat 32, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.29.05 
Jef Thaens, Heikantstraat 6, 3670 ELLIKOM Tel 011/63.41.38 
Theo Vandael, Weg n. Opoeteren 76, 3670 NEERGLABBEEK Tel 089/85.58.70 
Dirk Vandewal, Weg n. Opoeteren 109 3670 NEERGLABBEEK Tel 089185.72.48 
Marcel Van Waerebeke, Visserskaai 11, 2000 ANTWERPEN Tel 03/23.77.513 
Jaak Ramaekers, Gagelstraat 6, 3990 PEER Tel 011163.36.52 
Garmt Vandeputte, Smeetshofweg 89, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.14.02 

2. Beheersploeg 
Conservator: 
- Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.37.27 
- Dirk Vandewal, Weg n. Opoeteren 109 3670 NEERGLABBEEK Tel 089/85.72.48 

Een 30-tal mensen komen regelmatig helpen bij de beheerswerken. 

3. Aankoopcel 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.12.89 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.37.27 
Dirk Vandewal, Weg n. Opoeteren 109, 3670 NEERGLABBEEK Tel 089/85.72.48 
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4. Inventarisatie 
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 
Bart Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.25.64 
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 011179.25.64 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670.NEERGLABBEEK Tel 089/85.54.94 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.12.89 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.39.64 
Herman Vandewal, Torenstraat 19, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.25.34 

5. Afdelinqsfotografen 
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 / fondsenwervinn / pers 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.39.64 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.12.89 
Piet Coninx, Lijsterbessenlaan 10, 3990 WIJCHMAAL Tel 01 lff3.47.38 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.37.27 

7. Natuurcridsen / wandelinsen 
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 Tel 011/79.25.64 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670.NEERGLABBEEK Tel 089/85.54.94 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.12.89 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel .011/79.39.64 
Herman Vandewal, Torenstraat 19, 3670 MEEUWEN Tel:01 lI79.25.34 

LEDEN 

Aantal leden Meeuwen-Gruitrode 
dec. 1994 28 
okt. 1995 36 
okt. 1996 45 
okt. 1997 57 

Peer Totaal 
36 64 
52 88 
88 133 

103 160 

Volgend jaar op naar de 200 leden ! 

WERKINGSGEBIED 

Zie kaart op volgende bladzijde. 



ONZE AFDELING 

ITHALEN- 

CHTEREN y-:a 
OPGLABBEE 

01.12.199i 
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Onderstaande tabel geeht een overzicht van de aankopen in 1997 

- -$ NATUUR 
0” ‘RESERVAIENI JAARBOEK 1997 NATUURRESERVATEN “zw 
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ONZE AFDELING 

. IN MEMORIAM 

In naam van alle leden van Natuurreservaten vzw betuigen we onze oprechte 
deelneming bij het verlies van familieleden van 2 van onze bestuursleden. 

Giel Winters, de schoonvader van Jan Hendrickx, onze penningmeester, is op 
29 augustus overleden. Giel had zijn schuur ter beschikking gesteld van onze 
afdeling om ons groot materiaal op te bergen. Freddy en Paul zijn de laatsten 
die hem nog gezond hebben gezien toen ze de wandelbruggen terugbrachten. 

Henri Ramaekers, de vader van ons bestuurslid Jaak, is op 22 november 1997 
op 86-jarige leeftijd overleden. 

We voelen met Jan en Jaak mee bij het heengaan van hun geliefde familieleden. 

. NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI 30 HA GROOT 

Sinds de oprichting van de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer werden 30 ha 
natuur in de vallei van de Abeek tussen het brongebied en de Zuid- 
Willemsvaart, in beheer genomen. Ongeveer twee derde hiervan werd 
aangekocht, één derde werd gehuurd. 

De Abeek, die ontspringt op het schietveld op grondgebied van Meeuwen- 
Gruitrode, stroomt door een uitgesneden vallei, langs Meeuwen, de grens 
Ellikom-Erpekom en Grote-Brogel, de vlakte van Bocholt in, en meander? via 
Reppel onder de Zuid-Willemsvaart door de natuurgebieden St-Martensheide en 
de Luysen, beheerd door de Wielewaal. Zo stroomt ze verder naar het 
Stramprooierbroek, beheerd door de Stichting Limburgs Landschap. In Ophoven 
en Neer vloeit het water in de Maas. Volgens verschillende elkaar bevestigende 
studies is de Abeekvallei in zijn totaliteit de beste van Vlaanderen. 

Het reservaat Abeekvallei, op de noordoostelijke helling van het Kempisch 
Plateau bestaat nu uit hooilanden en rietland, ruigtes, elzenbroekbossen en 
heideterreinen. De drie voornaamste kernen worden door een ononderbroken 
natuurgebied met elkaar verbonden. De enkele nog resterende waardevolle 
hooilanden werden recent aangekocht. Dit dank zij de betoelaging van het 
Vlaams Gewest, maar ook dankzij de financiële ondersteuning door het 
chemisch bedrijf Exxon Chemical Dit bedrijf steunt regelmatig één of ander 
natuurproject door aankoop van materiaal of de restfinanciering op zich te 
nemen. Verder werd het rietlandcomplex van 5 ha ter hoogte van Erperheide 
veilig gesteld door aankoop. 
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ONZE AFDELING 

De aandacht zal ook dit jaar gaan naar een verdere verwerving en beheer van 
de heideterreinen in het brongebied van de Abeek, gelegen buiten het 
schietveld van Meeuwen-Helchteren. 

De Aabemden zijn een belangrijk relict in de Abeekvallei. We zien hier hoe de 
vallei er voor ZO-30 jaar uitzag, nl een ononderbroken ketting van bloemrijke 
hooilanden. Dit soort landschappen moet absoluut beschermd worden en waar 
mogelijk door een aangepast beheersplan uitgebreid worden. De steilere 
oosthelling van de vallei leent zich beter voor het ontwikkelen van broekbossen. 

In het brongebied op het schietveld dient men te streven naar een algemene 
vernatting van het heidegebied. De toekomst zal uitwijzen dat de inspanningen 
die we nu leveren voor het in stand houden van deze brok natuur een goede 
keuze was. Onze nakomelingen zullen er ons dankbaar voor zijn. 

De persconferentie die we gepland hadden voor de inhuldiging van de 
Aabemden viel samen met de viering 2500 ha in eigendom en 5000 ha in beheer 
door Natuurreservaten vzw. Daardoor kreeg onze afdeling de eer om deze 
persontmoeting in te richten. We mochten Minister Kelchtermans begroeten, 
samen met onze voorzitter de Heer Walter Roggeman en algemeen Directeur 
van Natuurreservaten vzw, de heer Willy Ibens. De firma Exxon Chemical had 
de heer Pol de Meester afgevaardigd om, na de gebruikelijke toespraken, 
samen met de minister het infobord over de Aabemden te onthullen. We 
mochten de heer Pol de Meester als dank een mooie reproductie overhandigen 
van ‘De toren van Babel” van Pieter Bruegel de Oude, de beroemdste telg van 
Grote Brogel. 

- NATUUR 
-#- RESERVATEN! JAARBOEK 1997 NATUURRESERVATEN vzw 
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ONZE AFDELING 

Onze dames hadden op een zeer onginele manier ervoor gezorgd dat de vele 
gasten niets ontbrak aan eten of drinken. De bruine boterhammen met 
boekweitkoek, een idee van onze vrienden van de Zwarte Beek, smaakten 
heerlijk. Tijdens een korte wandeling konden de genodigden kennismaken met 
de schoonheid van de Aabemden. 

. MEDEWERKING VANWEGE HET STADSBESTUUR VAN PEER 

In de loop van dit jaar mochten we vanwege het stadsbestuur van Peer een 
starttoelage van 150.000 BEF ontvangen. Deze som werd integraal gebruikt om 
de restfinanciering van de aankopen van het nabije verleden, waarvoor nog 
geen ondersteuning kon gegeven worden, te betalen. De nieuwe regeling voor 
ondersteuning van de aankopen, voorzien in het GNOP van de stad Peer, ging 
in vanaf 1 januari 1997. 

Naast deze startpremie kende het stadsbestuur van Peer een tussenkomst van 
3000 BEF toe voor de receptiekosten bij de opening van de Aabemden. 

Er is ook materiële steun gegeven in het kader van de natuureducatieve 
ontsluiting van de Abeekvallei. Het stadsbestuur heeft de amfibieënpoel op het 
perceel Vanderhoydonk laten uitgraven. In hetzelfde kader wordt het in onbruik 
geraakte molenwegske, dat de toegang verzekert tot het perceel van de 
kerkfabriek van Grote Brogel en onze percelen Hendrix, terug opengesteld. Dit 
werk zal het stadsbestuur in het voorjaar 1998 laten uitvoeren. Een goede zaak, 
want al teveel oude wegen verdwijnen en maken het voor de wandelaar moeilijk 
om een rustig parcours te volgen. 

. MEDEWERKING VANWEGE HET GEMEENTEBESTUUR VAN 
MEEUWEN-GRUITRODE 

Ook het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode heeft in het GNOP steun 
voorzien (dat er ondersteuning kan gegeven worden) aan terreinverwervende 
natuurverenigingen. Deze regeling ging in op 19 december 1996. 

Wij danken onze beide gemeentebesturen voor hun bijdrage. Op deze manier 
erkent onze gemeenschap de waarde van ons vrijwilligerswerk. Wij van onze 
kant zullen ervoor zorgen dat de levensgemeenschappen in de Abeekvallei op 
de best mogelijke wijze zullen verzorgd worden. 
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. GEMEENTELIJK NATUUR- EN NATUURONTWIKKELINGSBELEID 

Gemeentelijke NatuurOntwikkelingsPlannen Meeuwen-Gruitrode en Peer 

In het kader van het nieuw gemeentelijk Milieuconvenant (1996-1999) werd door 
de meeste gemeenten in Vlaanderen de optie 6 Uitvoering Gemeentelijk 
NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP) onderschreven. De uitvoering van 
welomschreven natuurontwikkelingsplannen wordt, binnen bepaalde grenzen, 
voor 50 % betoelaagd. 

Zo ook in de gemeenten 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 en het 
ruimtelijk streefbeeld, werden relevante doelstellingen en acties weerhouden 
voor de twee gemeenten. Voor een volledige opsomming zie vorig jaarverslag. 

Gemeente Meeuwen-Gruitrode 
Informatie over de uitgevoerde punten was bij het schrijven van dit jaarboek nog 
voor handen. 

Stad Peer 
Het volgende werd uitgevoerd in 1997 of is in uitvoering in het kader van het 
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan en/of het landbouwontwikkelingsplan 
(GLOP): 
- restauratie van 2 vlasroten in Grote Brogel, 
- aankoopsubsidie (10 % van het aankoopbedrag, inclusief kosten) voor 
aankoop van natuurgebieden door erkende natuurbehoudsverenigingen; 
- opstellen subsidiereglement beheer houtkanten (ook voor beperkte aanleg); 
- streekeigen laanbeplanting (voortzetting aanplantprogramma); 
- uitvoering verkeersplan (creatie van verkeersluwe gebieden), vervat in het 
mobiliteitsplan; 
- subsidiereglement voor natuurbeheer door derden (erkende jeugd-, sport- of 
culturele verenigingen op terreinen van de stad of van een natuurvereniging) 
- bijkomende aankopen in de Dommelvallei: Mullemer Bemden (1,5 ha); 

Het volgende wordt voorzien voor uitvoering in 1998: 
- opstellen van beheersplan houtkanten met rotatiebeheer; 
- inventaris van alle in het verleden opgelegde beplantingsverplichtingen, 
met een gefaseerde controle op deze voorwaarden bij de vergunningen; 
- bescherming en gepast beheer landelijk wegenpatroon: formaliseren van 
gemaakte afspraken en onderzoek naar bijkomende kansen en mogelijkheden; 
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- opmaak bermbeheersplan; 
- start inventaris in het kader van het afbouwscenario illegale weekendverblijven 
- beheersovereenkomsten gemeente-eigendommen i.v.m. braakliggende 
percelen: bespreking met de betrokken sectoren; 

- natuurgericht bosbeheersplan: betoelagingsvoorstel en betoelaging; 
- overleg landbouw en natuur. 

Naast deze acties, voorzien in het GNOP-GLOP, heeft de stad Peer nog meer 
voornemens in de natuursfeer (bron: MINA-Jaarprogramma 1998 Stad Peer). 
O.a. word voorzien: 
- opmaak toegankelijkheidsplan en -reglement openbare bossen (stad Peer, 
kerkfabrieken, OCMW) en opmaak van subsidiereglementen particuliere bossen 
voor openstelling, bebossing, bosgroepering en ecologisch beheer; 
- bebossing van 3 ha, verdere bestrijding van Amerikaanse vogelkers; 
- herinrichting van poelen in Kleine Brogel en in Grote Brogel; 
- nemen van initiatieven naar gepaste nabestemming voor een zandwinning 
gelegen in een boscomplex. 

. DECREET OP HET NATUURBEHOUD GOEDGEKEURD: EEN 
TRENDBREUK VOOR DE VLAAMSE NATUUR 

Op woensdag 8 oktober werd in het Vlaams Parlement het decreet 
natuurbehoud definitief goedgekeurd. Wij zijn uiteraard tevreden met deze 
historische stap in de goede richting. Dit natuurdecreet biedt immers nieuwe 
kansen en mogelijkheden voor het natuurbehoud in Vlaanderen. 

Wat staat er in dit decreet? 

Wij geven hieronder (nog vlug) de krachtlijnen van het natuurdecreet weer. 

Het zopas goedgekeurde natuurdecreet gaat uit van het “stand-stillbeginsel”: de 
natuur mag in Vlaanderen alvast niet verder achteruitgaan. Er mag m.a.w. alleen 
nog maar natuur bijkomen. Natuur moet overal kunnen beschermd worden, wat 
ook de bestemming is op het gewestplan. Het natuurdecreet heeft hiervoor de 
zgn. horizontale maatregelen uitgewerkt. 

Er wordt onder meer een algemene zorgplicht voor de natuur ingesteld. Dit 
houdt in dat iedereen de plicht heeft om schade aan de natuur te voorkomen. 
Verder maakt het natuurdecreet het mogelijk om het natuurbeleid planmatig aan 
te pakken door middel van een tweejaarlijks natuurrapport en een vijfjaarlijks 
natuurbeleidsplan. 
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Vlaanderen zal met dit natuurdecreet een “groene ruggengraat” krijgen. In de 
eerste plaats zal er een samenhangend netwerk van natuurterreinen worden 
afgebakend: het Vlaams Ecologisch Netwerk (kortweg VEN). Daarnaast komt er 
een netwerk dat deze terreinen verbindt: het Integraal Verwevings- en 
Ondersteunend Netwerk (IVON), bestaande uit verwevings- en 
verbindingsgebieden . 

Verder worden er totaal nieuwe instrumenten in het leven geroepen om de 
natuur op het terrein vooruit te helpen: natuurinrichting, natuurrichtplannen, 
voorkooprecht i.f.v. verwerving van natuurterreinen en beheersovereenkomsten . 

Ook de sociale aspecten van het natuurbeleid krijgen ruime aandacht. Dit 
gebeurt onder meer door het instellen van Regionale Landschappen, het 
oprichten van natuureducatieve centra, het bevorderen van het recreatief 
medegebruik van natuurterreinen, . 

Wat verandert er nu? 

Het zopas goedgekeurde decreet op het natuurbehoud zal de verouderde wet 
op het natuurbehoud van 1973 vervangen. Deze wet regelde tot nu toe het 
natuurbeleid. Deze wet zal voor het grootste deel verdwijnen. Enkel de 
uitvoeringsbesluiten die in het kader van deze wet werden genomen, zoals 
bijvoorbeeld het bermbesluit, blijven nog van kracht evenals de bepaling dat er 
geen naaldbomen mogen geplant worden op minder dan 6 meter langsheen 
waterlopen. 

De goede dingen van de wet op het natuurbehoud werden zoveel mogelijk 
behouden of zelfs overgenomen zoals de soortenbescherming, het oprichten 
van natuurreservaten, de erkenning van terreinbeherende verenigingen.. 

Daarnaast gaat dit nieuwe natuurdecreet een heel stuk verder. Het meest 
vernieuwend zijn de horizontale maatregelen en de realisatie van een natuurlijke 
structuur met het VEN en IVON. Ook natuurinrichting is een krachtig nieuw 
instrument dat heel wat mogelijkheden biedt voor het natuurbehoud. 
Natuurinrichting moet voor het natuurbehoud worden wat ruilverkaveling is (was) 
voor de landbouw. 

Meer mensen en middelen voor natuur 

Met al deze zaken zal echter niet onmiddellijk kunnen gestart worden. Het 
decreet geeft enkel de wettelijke aangrijpingspunten aan om deze nieuwigheden 
te verwezenlijken. Het is aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, dhr. Theo 
Kelchtermans, om dit alles te verwezenlijken. 
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Om met dit decreet aan de slag te kunnen, moeten er dus eerst nog 
uitvoeringsbesluiten worden uitgewerkt en goedgekeurd door de Vlaamse 
regering. Er is m.a.w. nog heel wat werk aan de winkel. 

Natuurreservaten V.Z.W. vraagt dan ook dat op korte termijn de nodige uit- 
voeringsbesluiten om het decreet te operationaliseren, zullen worden opgesteld. 
Dit jaar zouden we een zicht moeten krijgen op de afbakening van het VEN en 
het IVON, moet natuurinrichting operationeel zijn, moeten natuurrichtplannen 
kunnen worden opgemaakt, moet een nieuw vegetatiebesluit klaar zijn, . . . De 
uitvoering van dit decreet zal ook een serieuze financiële inspanning vergen. 
Hiervoor moeten er dus ook voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt. 
Niet alleen financiële middelen zijn echter noodzakelijk voor het welslagen van 
dit nieuwe decreet. Ook een stevige versterking van de ambtelijke slagkracht 
van natuuradministratie is meer dan nodig. 

Met dit nieuwe natuurdecreet is voor het Vlaamse natuurbeleid een zeer 
belangrijke stap gezet om de natuur in Vlaanderen nieuwe kansen te geven. 
Minister Kelchtermans moet deze stap nu ontplooien tot een duurzaam beleid. 
Ook onze kinderen moeten nog kunnen genieten van natuur in de eigen 
omgeving. 
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. VISBESTANDSOPNAME EN NATUURTECHNISCHE 
VOORSTELLEN VOOR DE ABEEK 

Inleiding 

In opdracht van de Provinciale Visserijcommissie van Limburg werd door het 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in samenwerking met het Bestuur voor 
Natuurbehoud -ontwikkelingen en de Dienst Waters en Bossen, Afdeling 
Visserij een visbestandsopname uitgevoerd op de Abeek. Deze 
visbestandsopname kader? binnen een politiek van regelmatige monitoring van 
de openbare waters en laat toe de evolutie van de visstand op de voet te volgen. 
Uitgaande van deze gegevens kan een doelmatig beheer uitgewerkt worden, 
gekoppeld aan een systematische evaluatie en een continue bijsturing van de 
gestelde objectieven 

Uit visserijbiologisch standpunt staat een natuurlijke en diverse visstand 
centraal: dit betekent zowel de aanwezigheid van een evenwichtige 
soortensamenstelling bestaande uit soorten die van nature thuishoren in de 
Abeek als de mogelijkheid tot natuurlijke rekrutering en het tot stand komen van 
duurzame populaties. Een geïntegreerde aanpak van soortherstel en 
biotoopverbetering is daarom noodzakelijk en de belangen van de sportvisserij 
en van natuurbehoud gaan hierbij hand in hand. 

1. DE ABEEK: EEN SITUATIESCHETS 

De Abeek heeft een lengte van 38 km en ontspringt te Meeuwen, beneden het 
Gestel. Zij mondt rechtstreeks uit in de Maas te Ophoven. Vroeger stroomde de 
Abeek noordoostwaarts de Nederlandse grens over en mondde uit in de Maas te 
Roermond. De huidige loop is echter kunstmatig veranderd en de bedding werd 
vanaf Kinrooi verwisseld met deze van de Lossing. De exacte loop, waarover 
momenteel heel wat verwarring bestaat, is in figuur op volgende bladzijde 
weergegeven. De nummers op de kaart verwijzen naar de afvisplaatsen. De 
stafkaartcoördinaten van deze plaatsen zijn in de tabel weergeven. Uit de 
terreininventarisatie blijkt de Abeek geen uniforme waterloop te zijn maar 
vertoont ze een grote variëteit in beekmorfologie, flora en fauna. De 
aanwezigheid van verschillende habitats verklaart de soortenrijkdom en 
onderstreept de belangrijke ecologische waarde van de Abeek. 
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Afgeviste plaatsen en stafkaartnummer en -coördinaten 

AFVISPLAATS STAFKAART 
l.MeelJWMl 186-6 
2. MeelmM2 185-6 
3. Ellikom 186-6 
4. Reppel 1854 
5. Bocholt 1856 
6. Urlobroek w7-8 
7. Kinrooi 18r7-8 
8. Ophoven 18l7-8 
9. Molenbeersel (Lossing) 18f7-8 

COORDINATEN 
230.?3200.23 
229.71-201.25 
230.~203.6X 
2X3.38-205.70 
23623207.43 
242.73-206.80 
246.83a5.63 
251 .s2D2.63 
247.1820763 

1 .l. Waterkwantiteit 

Het hydraulisch regime van de Abeek wordt beïnvloed door verscheidene 
kunstwerken en de waterafvoer is gericht op een voldoende drooglegging van de 
omliggende landbouwgronden bij een maximum stroomsnelheid van 0,5m/s. 
Bepaalde trajecten zijn voor dit doel rechtgetrokken en van een ruimer 
dwarsprofiel voorzien. Dit gebeurde voornamelijk in de benedenloop van de 
Abeek. De kunstwerken en hun functie worden hieronder opgesomd en zijn op 
volgende figuur weergegeven. 

1. Opstuwing van het waterpeil aan de Dorpermolen 
2. Opstuwing van het waterpeil aan de Berenheidemolen 
3. Opstuwing van het waterpeil aan de Hoogmolen 
4. Neermolen (geen opstuwing) 
5. Opstuwing van het waterpeil aan de Reppelmolen 
6. Opstuwing van het waterpeil aan de Bunkermolen 
7. Opstuwing aan de Genamolen 
8. Doorgang onder de Zuid-Willemsvaart 
9. Opstuwing van het waterpeil aan de Clootsmolen 
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10. Opstuwing van het waterpeil aan de Luismolen 
ll. Aftapping van water door het inlaatkunstwerk aan de Luisen 
12. Opstuwing van het waterpeil aan de sifon van de Lossing onder de 
Abeek 
13. Opstuwing van het waterpeil aan de Broekmolen 
14. Opstuwing van het waterpeil en debietregulatie aan het verdeelwerk 
tussen de Abeek en de Itterbeek. Belangrijke wateraanvoerende 
bijrivieren zijn (van bron naar monding): de Bullenbeek, de Hommelbeek, 
de Gielisbeek, de Losbeek, de Schuitelbeek en de Zuurbeek. 

. 

1.2. Waterkwaliteit 

Via een besluit van de Vlaamse Executieve van 21 oktober 1987 (het zgn. 
“immissiebesluit”) werden voor alle oppervlaktewateren van het openbaar 
hydrografisch net bepaalde kwaliteitsdoelstellingen vastgelegd (drinkwater, 
zwemwater, viswater, schelpdierwater of basiskwaliteitwater). Deze 

doelstellingen dienden tegen I juli 1995 bereikt te worden. Voor de Abeek zijn de 
kwaliteitsdoelstellingen als volgt bepaald: de Abeek tussen de Zuid- 
Willemsvaart en Stamprooierbroek (grenspaal 160): vis- en zwemwater, de 
zwemvijver van Luysen: zwemwater en de rest van de Abeek: viswater. De 
controle van de waterkwaliteit wordt uitgevoerd door de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) die hiervoor over een immissiemeetnet beschikt. 
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Zowel de fysica-chemische als de biologische waterkwaliteit worden gemeten. 
Dit gebeurt volgens een standaardmethode: de fysica-chemische waterkwaliteit 
is gebaseerd op de Basis Prati-Index (BPI) voor zuurstofverzadiging, chemische 
zuurstofvraag (COD) en ammoniakale stikstof. Hoe lager de score op de BPI, 
hoe beter de waterkwaliteit. De praktische uitvoering van de metingen gebeurt in 
Limburg door LISEC V.Z.W. (Genk-Bokrijk). 

De biologische kwaliteit wordt door de V.M.M. berekend volgens de Belgische 
Biotische Index (BBI) en is gebaseerd op de bioindicatoren en de diversiteit van 
de macro-invertebraten die binnen een bepaald gebied voorkomen. Anders dan 
de BPI geeft een hogere score (min 0, max. 10) op de BBI een betere 
waterkwaliteit aan. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de waterkwaliteitsmetingen verwijzen we 
naar de jaarverslagen van de emissie-inventarisatie uitgevoerd door de VMM 
(1991, 1992 en 1993). De resultaten van deze verslagen worden hierna beknopt 
samengevat. 

1.2.1. Fysische en chemische waterkwaliteit 

De waterkwaliteit is matig vanaf de bron tot in Reppel (BPI 2-4). Vanaf hier is de 
Abeek zuiver tot in het Stamprooierbroek (BPI 1-2). De kwaliteit daalt vervolgens 
sterk na de monding van de Zuurbeek (effluent RWZI van Bree) in de Abeek en 
het water is verontreinigd tot Kinrooi (BPI 4-8) waar de kwaliteit terug lichtjes 
vooruit gaat en het water matig vervuild is (BPI 24). Dit blijft zo tot aan de 
monding in Ophoven. 

Het gehalte opgeloste zuurstof was op alle meetpunten voldoende en conform 
de viswaterkwaliteit. Volgens deze normen dient 50% van de metingen een 
gehalte van ~8 mg/l te hebben en 100% van de metingen moet een gehalte van 
>5 mg/l hebben, 

Anders is het gesteld met de COD-norm: deze waarde is indicatief voor de 
getransporteerde organische vracht in het water en werd vastgesteld op 
maximum 30 mg/l, een waarde die op de Abeek in ruim 50% van de gevallen 
overschreden werd. Ook voor het totaal fosforgehalte verschillen de waarden 
van plaats tot plaats: de waarde conform de basiskwaliteit moet steeds lager zijn 
dan 1 mgA. Te Meeuwen-Gruitrode voldoet 100% van de metingen aan deze 
waarde. Stroomafwaarts daalt de kwaliteit lichtjes maar bereikt opnieuw 100% te 
Bocholt aan de Luismolen. Ter hoogte van Kinrooi vermindert de kwaliteit sterk 
en daalde tot 50%. Aan de monding te Ophoven is de kwaliteit terug beter en 
voldoet 90% van de metingen aan de norm. 
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Voor het ammoniumgehalte werd de basiskwaliteitsnorm vastgesteld op een 
maximum van 8 mgN/I, een waarde die op alle meetpunten, op één na, niet 
overschreden werd. Voor de Abeek, die gecatalogeerd werd als viswater, is de 
norm veel strenger en mag het maximum ammoniumgehalte 0.15 mg/l bedragen. 
Op elk meetpunt was geen enkele meting lager dan 0.15 mg/l en voldoet de 
Abeek dus niet aan de viswaterkwaliteitsnorm. De bepaling van de basis Prati- 
index leverde op de meeste meetpunten een “licht verontreinigde” toestand. 
Slechts op één plaats werd een “verontreinigde” toestand ontdekt. 

1.2.2. Biologische waterkwaliteit 

In 1990 was er op de Abeek slechts één meetpunt voor het bepalen van de BBI 
gesitueerd te Bocholt. Er werd toen een matige waterkwaliteit vastgesteld (BBI 
5-6). In 1992 zijn er een aantal meetpunten bijgekomen: in Meeuwen-Gruitrode 
werd voor de uitmonding van de Gielisbeek een matige kwaliteit vastgesteld net 
als op de Gielisbeek zelf. In Bocholt trad er in vergelijking met 1990 een 
verbetering op en was de waterkwaliteit goed in 1992 (BBI 7-8). Deze waarden 
werden eveneens gemeten op de meetpunten stroomafwaarts: Urlobroek, 
Kinrooi, en Ophoven. De biotische indexen van de andere beken die in de 
Abeek uitmonden variëren van zeer goed (BBI 9-10) tot zeer slecht (BBI 1-2). 
Voor meer informatie over deze waters verwijzen we naar de jaarverslagen van 
VMM. 

1.3. Beekmorfoloqie 

De Abeek vertoont een vrij natuurlijke loop tot aan de duiker onder de Zuid- 
Willemsvaart. De beek in dit deel is smal, ondiep en meandert sterk doorheen 
het landschap dat voornamelijk uit landbouw- en natuurgebieden (hoogstammig 
loofhout en kreupelhout) bestaat. De bodem bestaat afwisselend uit fijn grind of 
zand en de plantenbegroeiing is regelmatig maar in middelmatige densiteiten. 
Stroomafwaarts de Zuid-Willemsvaart is de loop breder en is de stroomsnelheid 
laag. De bodem is zandig tot lemig en de plantengroei is eerder geconcentreerd 
en plaatselijk sterk ontwikkeld. 

Ter hoogte van Kinrooi en verder stroomafwaarts loopt de beek in een sterk 
genormaliseerd en vaak rechtgetrokken stroomtraject gericht op een snelle 
waterafvoer (ontwatering en drainage van de omliggende landbouwgronden). De 
Abeek is hier smaller, dieper en de stroomsnelheid is hoog. Plantengroei is, 
mede door de hoge stroomsnelheid en het regelmatig ruimen van de bodem en 
de oevers, eerder schaars en afwezig in het meest stroomafwaartse deel. 
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In de laatste 300m voor de uitmonding in de Maas te Ophoven, stroomt de 
Abeek in een betonnen bedding en is er een sterke stroming. Dit vormt een 
probleem wanneer de monding geherstructureerd wordt in functie van de 
vismigratie uit de Maas. 

Wat betreft de beekmorfologie is uit visserijkundig oogpunt de aanwezigheid van 
voldoende waterplanten, en dus van de nodige paaiplaatsen, van primordiaal 
belang. Hierbij moeten in eerste instantie de bestaande plantenzones 
beschermd worden. Vooral de onderwaterplanten en de planten uit de natte 
oeverzones zijn van belang daar deze rechtstreeks gebruikt kunnen worden als 
paaisubstraat voor het afzetten van de viseitjes, en als schuilplaats voor het 
visbroed. Voor het behoud van deze plantenzones moet het ruimen van de beek 
enkel tot de strikt noodzakelijke plaatsen beperkt worden en moet dit op een niet 
destructieve manier gebeuren. 

Het ruimen kan bijvoorbeeld enkel vanaf een oever gebeuren tot in de helft van 
de beek, waarbij een deel van de andere beekhelft ongeschonden blijft. In 
tweede instantie kan gedacht worden aan de uitbreiding van de bestaande 
plantenzones door een aangepaste oeverconstructie en het creëren van 
ondiepe oeverzones. Het vrij laten meanderen van de beek zorgt op een 
natuurlijke manier voor de aanwezigheid van een gediverteerde morfologie, met 
afwisselend diepe en ondiepe stukken en biedt de beste mogelijkheden voor een 
goede plantenontwikkeling. 

2. HET VISBESTAND 

2.1. Materiaal en methode 

De afvissing werd gedaan met behulp van twee elektrovisserij-apparaten. In 
totaal namen er acht personen aan de afvissing deel. In het geheel werden acht 
plaatsen, regelmatig verspreid over de volledige loop van de Abeek, bevist 
volgens een gestandaardiseerde procedure. Op elke plaats werd een traject van 
IOOm afgevist en werd er een vergelijkbare visinspanning geleverd: vier 
personen in het water en 20 minuten vissen per plaats, per keer. Van elke 
vissoort werd een constant aantal exemplaren at random gekozen en met een 
nauwkeurigheid van 0.1 cm en 1 g gemeten en gewogen. 

Het aantal bedroeg 30 exemplaren voor de drie- en de tiendoornige stekelbaars 
en 50 exemplaren voor de andere vissoorten die een grotere variatie 
vertoonden. De resterende vissen werden per soort gewogen en geteld. De 
vangstefficiëntie werd berekend volgens de methode zoals beschreven door 
Seber en Le Cren (1967). Hiertoe werden op twee plaatsen twee gelijkaardige 
opeenvolgende afvangsten gedaan en werd de vangstefficiëntie per soort 
berekend. Dit gebeurde te Ellikom en te Kinrooi. 
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Voor elke vissoort werd tenslotte de densiteit per hectare berekend. Wij zijn van 
oordeel dat een densiteitsberekening per ha een grotere representativiteit heeft 
dan een weergave per kilometer beeklengte. Buiten het feit dat deze manier 
overeen komt met deze gebruikt in de wetenschappelijke literatuur, is het met 
een berekening per ha niet nodig uit te gaan van een denkbeeldige waterloop 
met homogene morfologie over een lengte van 1 km. 

Een onmiskenbaar voordeel van een dergelijke gestandaardiseerde procedure is 
de reproduceerbaarheid van de afvissing. Een regelmatige monitoring op deze 
manier laat toe een betrouwbare analyse te maken van de visstand, de evolutie 
daarvan en de impact van het beheer van het viswater. Hieronder wordt niet 
alleen het uitzetten of het selectief afvissen van bepaalde vissoorten verstaan, 
maar ook het effect van watersanering, waterregulatie en aanwezigheid van 
submerse- en oevervegetatie. Uit dit oogpunt wordt voorgesteld om 
toekomstige afvissingen op een vergelijkbare manier uit te voeren. 

Zoals hoger vermeld, bestaat er nogal wat verwarring over de juiste loop van de 
Abeek en werd er in 1991 in het kader van de studie uitgevoerd door De Vocht 
(1992) een plaats afgevist te Molenbeersel op de huidige Lossing. Om een 
vergelijking met deze studie mogelijk te maken hebben wij deze plaats eveneens 
afgevist. De resultaten hiervan zijn in een apart punt besproken (zie verder). 

2.2.Svstematische indeling 

In totaal kon de aanwezigheid van niet minder dan 18 vis- en rondbeksoorten 
aangetoond worden. 

ORDER FUNCTIE SOORT NEDERLANDSE NAAM 

Petromyzontiformes Petromyzontidae 
Anguilliformes Anguillidac 
Cypriniformes Cyprinidae 

Siluriformes 
Salmoniformes 
Gasterosteiformes 

Cobitidae 
Ictaluridae 
Umbridae 
Gasterosteidae 

Perciformes Centrarchidae 
Percidae 

Lampetra planeri 
Anguilla anguilla 
Abramis brama 
Carassius carassius 
Cyprinus carpio 
Gobio gobio 
Leuciscus leuciscus 
Rutilus rutilus 
Scardinius 
Etythrophthalmus 
Tinca tinca 
Noemacheilus 
Ictalurus nebulosus 
Umbra pygmaea 
Gasterosteus aculeatus 
Pungitius pungitius 
Lepomis gibbosus 
Percafluviatilis 

Beekprik 
Paling 
Brasem 
Kroeskarper 
Schubkarper 
Riviergrondel 
Serpeling 
Blankvoorn 
Rietvoorn 

Zeelt 
Bermpje 
Br. Am. dwergmeerval 
Amerikaanse hondsvis 
Driedoornige stekelbaars 
Tiendoornige stekelbaars 
Zonnebaars 
Baars 
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Opvallend was het regelmatig voorkomen van de rivierprik, waaruit afgeleid kan 
worden dat de waterkwaliteit nog redelijk goed is. In Ellikom werd zelfs een 
densiteit van 6112 beekprikkenjha berekend. De systematische indeling en de 
onderlinge verwantschappen van de gevangen vissen in de Abeek worden in 
onderstaande tabel weergegeven. 

3. CONCLUSIES 

De vangstefficiëntie werd per soort berekend in Kinrooi en in Ellikom op basis 
van twee opeenvolgende vangsten. De gemiddelde vangstprobabiliteit van deze 
twee plaatsen werd per soort berekend en is weergegeven in onderstaande 
tabel. Hierbij geldt dat bij een probabiliteit gelijk aan 1 de vangstefficiëntie 
maximaal is. In de praktijk betekent een probabiliteit gelijk aan 1 dat alle vissen 
van de betreffende soort aanwezig binnen het proeftraject gevangen werden, bij 
.een probabiliteit van 0.5 slechts 50% van de vissen. De vangstefficiëntie is 
soortafhankelijk ten gevolge van soortspecifieke reacties op het elektrisch veld 
tijdens het vissen. 

Bovendien hebben factoren zoals waterconductiviteit, stroomsnelheid, 
waterdiepte, doorzichtbaarheid, enz.. . eveneens een belangrijke invloed op de 
vangstefficiëntie. De totale gemiddelde vangstefficiëntie is 0.73 in Kinrooi en 
0.74 in Ellikom. 

SOORT VANGSTPROB. SOORT VANGSTPROB. 

Am. hondsvis 0.84 
Beekforel 1 
Beekpri k 0.36 
Bermpje 0.84 
Blankvoorn 0.76 
Brasem 1 
Dried.stekelbaars 0.65 

Kroeskarper 0.5 
Paling 0.33 
Rietvoorn 0.91 
Riviergrondel 0.6 
Schubkarper 1 
Tiend.stekelbaars 1 
Zeelt 0.88 

Zowel de aard van de soorten als de densiteiten en de biomassa’s van elke 
soort verschillen sterk van plaats tot plaats. Dit staat in verband met de 
aanwezigheid van specifieke habitats die afhankelijk van de beekmorfologie en 
de waterkwaliteit eveneens variëren van plaats tot plaats. In bovenstaande tabel 
wordt een overzicht gegeven van de berekende totale densiteit en biomassa per 
soort en per plaats. De berekening gebeurde op basis van de densiteit en de 
biomassa per soort uitgaande van de soortafhankelijke vangstefficiëntie. 
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Uit de tabel kan afgeleid worden dat in de bovenloop de driedoornige 
stekelbaars en het bermpje de overheersende soorten vormen: zowel in 
Meeuwen 1, Meeuwen 2 als in Ellikom komt de stekelbaars in de hoogste 
densiteiten voor. De hoogste biomassa in Meeuwen I en Meeuwen 2 wordt 
echter gevormd door het bermpje. Met een totale berekende biomassa van 
51,659 kg/ha in Meeuwen I en 71,361 kg/ha in Meeuwen2 kunnen we van een 
goede bezetting spreken, zeker aangezien de beek in dit deel zeer ondiep is. In 
Ellikom is, in biomassa, de riviergrondel de belangrijkste soort. Opvallend op 
deze plaats is het voorkomen van grote hoeveelheden beekprik: er werden op 
1 OOm beeklengte 125 exemplaren gevangen. 

In totaal werden hier 12 soorten teruggevonden waar, naast riviergrondel en 
beekprik, ook bermpje, kroeskarper en rietvoorn een belangrijk aandeel 
vormden. In totaal herbergt de Abeek in dit traject meer dan 253 kg vis per ha en 
kan men spreken van een zeer goede visbezetting. Typisch voor dit deel van de 
beek zijn de natuurlijke meanderende loop, de natuurlijke oevers en de 
aanwezigheid van diepe kolken. Een dergelijke morfologie verklaart de 
aanwezigheid van een gevarieerde visstand en maakt van dit gebied een 
bijzonder waardevol natuurelement. In Reppel is blankvoorn de overheersende 
soort. 

Hierna vormen rietvoorn en zonnebaars de belangrijkste vissoorten in 
vergelijking met de andere plaatsen. In totaal vinden we een biomassa van 
100,197 kg/ha zodat we over een goede bezetting kunnen spreken. 

In Bocholt vinden we een vergelijkbare situatie en treffen we bovendien ook 
serpeling aan. Blijkbaar vormt de duiker onder de Zuid-Willemsvaart een 
onoverkomelijke barrière voor de migratie van deze vissoort: de gevangen 
exemplaren bevonden zich net stroomafwaarts van het kunstwerk en 
stroomopwaarts is er geen serpeling meer gevangen. De blankvoorn en 
riviergrondel zijn de dominerende soorten en de totale biomassa van alle 
soorten is 104,950 kg/ha. De beek in dit deel stroomt trager en is dieper dan de 
trajecten stroomopwaarts. De bodem bestaat uit een zand-leemmengeling en het 
water is troebel. 

In het Urlobroek wordt de beek breder en ondieper en IS de visstand zeer goed: 
we vonden een biomassa van 188,959 kglha en een goede soortendiversiteit: 11 
verschillende soorten waarvan riviergrondel de dominerende soort vormt in 
densiteit en paling in biomassa. De hogere planten zijn weelderig aanwezig en 
de bodem bestaat uit zanderig substraat dat niet teveel opwelt zodat de 
waterdoorzichtbaarheid goed is. Een vergelijkbare situatie vinden we terug in 
Kinrooi, de beek is hier echter veel dieper en het water stroomt trager 
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Er werden 9 vissoorten teruggevonden waarvan paling het meest opviel doordat 
de gevangen exemplaren gemiddeld dubbel zo groot waren als deze in het 
Urlobroek: gemiddeld 320,8 g per stuk in Kinrooi, vergeleken met 163,l g in 
Urlobroek. De biomassa bedroeg 76,552 kg/ha zodat we van een redelijke 
visstand kunnen spreken. Uitgaande van de riviermorfologie kan het water op 
deze plaats potentieel echter een veel grotere biomassa herbergen De oorzaak 
van deze onderbezetting en van het ontbreken van gevoelige vissoorten zoals 
de serpeling en de beekprik moet waarschijnlijk gezocht worden in de slechte 
waterkwaliteit. 

Vanaf de monding van de Zuurbeek en verder stroomafwaarts is de Abeek 
verontreinigd (VMM, 1991, 1992). Slechts aan de uitmonding in de Maas te 
Ophoven verbetert de waterkwaliteit lichtjes. Zoals hoger vermeld werd te 
Ophoven aan de uitmonding in de Maas geen vis gevangen. Oorzaak hiervan is 
de verregaande regulering van de waterloop en de hoge stroomsnelheid in dit 
laatste traject. 

4. BEDREIGINGEN EN BEHEERSMAATREGELEN 

Een goede waterkwaliteit en een min of meer natuurlijke morfologie zijn de 
belangrijkste factoren bij de bepaling van de uiteindelijke natuurwaarde van een 
beek. De aanwezigheid van een natuurlijke en ecologisch verantwoorde fauna 
en flora zijn hiervan rechtstreeks afhankelijk. Beide factoren worden hierna 
specifiek voor de Abeek uitgewerkt. 

4.1. Waterkwaliteit 

Zoals hoger vermeld zijn de fysische en chemische en de biologische 
waterkwaliteit in de Abeek en haar bijrivieren matig tot goed. Of anders 
uitgedrukt: de Abeek en haar bijrivieren zijn verontreinigd tot weinig 
verontreinigd. De normen voor viswaterkwaliteit zijn echter nog lang niet bereikt, 
met name wat het totale fosforgehalte en het ammoniumgehalte betreft liggen de 
huidige meetwaarden nog ver boven de gestelde normen. 

De Vlaamse Milieumaatschappij (1991) somt een aantal belangrijke oorzaken op 
voor deze verontreinigingen. Een eerste pollutiebron betreft het lozen van 
ongezuiverd huishoudelijk afvalwater in de waterlopen. In het AWP-II gebied van 
de Abeek wonen ongeveer 52000 inwoners waarvan 59% (30000 inwoners) 
aangesloten is op de riolering. Op de bestaande zuiveringsinstallaties zijn 
ongeveer 20500 inwoners aangesloten ( 40% van de totale potentiële 
vervuiling). Dit betekent dat het afvalwater van 31500 inwoners ongezuiverd in 
de oppervlaktewaters geloosd wordt. In 1991 werd de bouw van 
zuiveringsstations, collectoren, pompstations, persleidingen en prioritaire 
rioleringen ter uitvoering opgedragen aan de NV Aquafin. 
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Hierbij werden een aantal investeringsprogramma’s goedgekeurd die een 
hogere rioleringsgraad en een betere behandeling van het afvalwater als doel 
hebben. 

Een tweede bron van verontreiniging vormt het industrieel afvalwater. De op het 
gebied van lozing belangrijkste bedrijven zijn allemaal opgenomen in het door de 
VMM geëxploiteerde emissiemeetnet en lozen niet meer in het oppervlaktewater 
maar zijn aangesloten op een RWZI. Dit betekent dat de vuilvracht geloosd door 
deze bedrijven door middel van een debietgebonden bemonstering jaarlijks 
gemeten wordt. Gegevens hierover worden door de VMM beschikbaar gesteld. 
De resterende kleinere bedrijven die niet opgenomen zijn in de jaarlijkse 
bemonstering vertegenwoordigen slechts enkele procenten van de totaal 
geloosde vuilvracht. 

Een laatste verontreinigingsbron is te wijten aan agrarische activiteiten. Binnen 
het gebied van de Abeek kan de overbemesting, berekend op basis van 
gegevens van de nationale landbouwtelling, een probleem opleveren voor het 
grond- en het oppervlaktewater. Dit kan gebeuren door natuurlijke uitspoeling of 
door niet natuurlijke uitspoeling van met mest behandelde cultuurgronden. 
Natuurlijke uitspoeling ontstaat via de neerslag die doordringt tot de 
grondwatertafel. 

Niet-natuurlijke uitspoeling komt voor op plaatsen waar ten gevolge van 
overbemesting een dusdanige accumulatie van mineralen in de bodem is 
opgetreden dat niet alle mineralen meer gebonden kunnen worden. Bij 
overbemesting bestaat niet enkel het gevaar van grondwaterverontreiniging 
maar ook het gevaar dat bij hevige regenval een groot gedeelte zal afspoelen 
naar het oppervlaktewater. De belangrijkste gevolgen van overbemesting zijn: de 
stikstofaanrijking van grond- en oppervlaktewater, de fosfaatverzadiging en 

fosfaatdoorslag met een sterke eutrofiëring van het oppervlaktewater als gevolg, 
bevordering van zure regen en accumulatie van zware metalen in de bodem. De 
VMM stelde in 1991 binnen het AWP-II gebied van de Abeek een overbemesting 
van maar liefst 52% vast. In alle gemeenten binnen dit gebied werd de 
bemestingsnorm overschreden. 

Uit het voorgaande blijkt overduidelijk dat, in functie van een betere 
waterkwaliteit, een verdere sanering van de huishoudelijke, de industriële en de 
agrarische lozingen noodzakelijk is. Op basis van de verrichte metingen moet 
beslist worden over strengere normen of zelfs over het volledig elimineren van 
bepaalde lozingspunten om alzo de gestelde viswaterkwaliteitsnormen te 
kunnen halen. 
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4.2. Beekmorfoloqie 

Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de inrichting van de beekloop 
en de oevers. Deze inrichting dient in ecologisch opzicht te leiden tot de 
ontwikkeling van een laaglandbeek met de daarbij horende karakteristieke 
levensgemeenschappen, dynamische processen en structuurkenmerken zoals 
gevarieerde oevervormen, diverse beddingbodems (variatie in substraat), 
wisselende stroomsnelheden en variatie van verval, diepte en breedte. 

Hierbij dienen de eigenheden van de te onderscheiden boven-, midden- en 
benedenloop geaccentueerd te worden. Daardoor kan ook de ecologische 
samenhang tussen de beek en de beekvallei worden hersteld, en kan het 
hydrologisch systeem ingesteld worden op een natuurlijkere, langere, 
waterretentietijd. Het meanderend verloop van de beek dient, waar nog 
bestaande, behouden te blijven of hersteld te worden waar mogelijk. Hierdoor 
ontstaan belangrijke verschillen in het abiotisch milieu: in de buitenbocht zal een 
steile en diepe oever van grof substraat ontstaan als gevolg van een hogere 
stroomsnelheid en de daarmee gepaard gaande erosie; in de binnenbocht 
daarentegen zal, ten gevolge van de lagere erosie en de lagere stroomsnelheid, 
een fijner substraat sedimenteren en vorm geven aan flauwe en ondiepe oevers. 

Vooral in de middenloop zijn er potentieel goede plaatsen aanwezig om de beek 
een breder stroomgebied te geven en alzo “wetlands” te creëren met een heel 
eigen flora en fauna. Naast de beekloop zelf moeten ook de oevers vanuit een 
natuurvriendelijk en ecologisch verantwoord standpunt ingericht worden: 
natuurlijke vegetatie op zachthellende taluds die breed genoeg zijn (waar 
mogelijk) om een bufferzone te vormen met aangrenzende landbouwgebieden of 
woonkernen. Tenslotte moet de impact van in de beek aanwezige kunstwerken 
op de beekfauna zo klein mogelijk te zijn. Migratie van vissen en andere 
beekfauna moet mogelijk blijven, in de beek aanwezige hindernissen moeten 
overbrugbaar zijn. Ter hoogte van molens en stuwen dienen in functie hiervan 
vistrappen of visdoorgangen via omleggingen aangelegd te worden. De impact 
van de duiker onder de Zuid-Willemsvaart dient onderzocht te worden en 
eventueel dienen gepaste maatregelen getroffen te worden om vissen 
stroomopwaarts van dit kunstwerk terug uit te zetten (bijvoorbeeld serpeling, zie 
hoger). 

Wat de visstand zelf betreft, moet er gestreefd worden naar voldoende grote en 
diverse vispopulaties die zichzelf in stand kunnen houden, waarbij natuurlijke 
rekrutering samengaat met de hoger beschreven waterkwaliteitsverbetering en 
beekherstructurering. Uitzetting en herintroductie van plaatseigen soorten die 
van nature thuishoren in een beeksysteem zoals de Abeek moeten overwogen 
worden en dienen geplaatst te worden in een breder onderzoekskader dat 
rekening houdt met de verschillende ecologische aspecten. 
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Hierbij verwijzen we naar de problemen die opgetreden zijn bij de uitzetting van 
beekforel zoals hoger beschreven. Het is meestal niet voldoende om enkel 
pootvis uit te zetten. De aanwezigheid van een geschikt paaisubstraat, een 
geschikt foerageergebied en een goede waterkwaliteit die voldoet aan de 
specifieke eisen van de betreffende vissoort zijn minstens even belangrijk. 

5. MOLENBEERSEL 

Zoals vermeld zijn de loop van de Lossing en de Abeek omgewisseld en stroomt 
de Lossing nu via Molenbeersel naar Nederland. Wij hebben stroomafwaarts 
Molenbeersel de Lossing afgevist over een lengte van 100 m en troffen enkel 
eenjarige blankvoorn aan in lage densiteit (33 g/ha en 76 stuks/ha). De Vocht 
(1992) rapporteerde in 1992 op het zelfde traject 11 vissoorten en een totale 
biomassa van 660 kg/ha. Dit is een sprekend voorbeeld van de dynamica die 
aan de basis ligt van de visstandsevolutie in een door de mens gedomineerd 
watersysteem. Op relatief korte termijn kan een bepaald bestand drastisch 
wijzigen. 

De oorzaak van dergelijke verschuivingen kan meervoudig zijn en vaak gaat het 
eerder om een combinatie van verschillende factoren met een synergetisch 
effect dan om een op zichzelf staande gebeurtenis. Een plotselinge vervuiling in 
combinatie met een hoge watertemperatuur en een laag waterdebiet (een 
typische zomersituatie!) kunnen een kritieke zuurstofconcentratieverlaging als 
gevolg hebben waardoor een groot deel van de visstand afsterft of van de 
vervuilingsbron wegmigreert. Een dergelijk proces gebeurt selectief in die zin dat 
eerst de gevoeligste soort verdwijnt en daarna pas de meer resistente soorten. 
Bovendien zijn binnen een individuele soort de jongere individuen vaak 
kwetsbaarder dan de oudere vissen. Merkwaardig in deze context is de 
afwezigheid van stekelbaars op deze visplaats, een van nature uit resistente 
soort, en van grondel, die de belangrijkste soort vormde tijdens de afvissing in 
1992. Deze vaststelling ondersteunt de noodzakelijkheid van een regelmatige 
monitoring van de viswaters, zowel wat de visstand zelf betreft als wat de 
waterkwaliteit en kwantiteit betreft. 

6. ALGEMEEN BESLUIT 

De Abeek wordt gekenmerkt door een vrij intact verloop en een redelijk goede 
waterkwaliteit. Vooral in de boven- en de middenloop is de beek weinig of niet 
gereguleerd en vinden we een sterk diverse beekmorfologie. Verschillende 
oever- en bodemstructuren, het voorkomen van hogere waterplanten en variatie 
in stromingspatroon en waterdiepte bieden een uitgebreid aanbod aan typische 
habitats waarin bepaalde vispopulaties zich kunnen ontwikkelen en 
voortplanten. 
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Deze verscheidenheid, samen met de waterkwaliteit resulteert in een divers 
visbestand, een goede ontwikkeling van hogere waterplanten en een goede 
score bij de meting van de biotische index. De Abeek kan daarom als een zeer 
waardevol viswater (voorkomen van serpeling en beekprik) geklasseerd worden 
en moet als dusdanig ook behouden blijven. 

Prioritair hierbij moet een verbetering van de waterkwaliteit gesteld worden: 
voornamelijk verontreiniging afkomstig uit huishoudelijke en agrarische bron 
vormt een acute bedreiging voor het leven in de beek. De 
vismigratiemogelijkheden moeten verbeterd worden zodat een natuurlijke 
verspreiding van de soorten over geheel de loop van de beek kan plaatsvinden. 
Ook denken we hierbij aan het beter toegankelijk maken van de Abeek voor 
migratie van vissen van en naar de Maas. Naast een verhoging van de 
waterkwaliteit en een verbetering van de vismigratie-mogelijkheden moet het 
natuurlijke karakter van de beek verbeterd worden. Een langere waterretentietijd 
en een meanderende loop met natuurlijke oevers zijn hier de uitgangspunten. 

Tenslotte wijzen we op het belang van een regelmatige monitoring van de beek. 
Het volgen van de visstand doorheen de tijd geeft een goede weerspiegeling 
van de impact van uitgevoerde beheersmaatregelen en waterkwaliteits- 
verbeteringen. Gekoppeld aan een op maat gesneden en bijgestuurd 
ontwikkelingsplan levert monitoring de beste garantie voor een verdere 
ontwikkeling van de flora en fauna in en rond de Abeek in het algemeen en de 
visstand in het bijzonder. 
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. WATERKWALITEIT ABEEK 

Toestand 

Bron: het Jaarverslag Meetnet Waterkwaliteit 1996, VMM. De 
zuurstofhuishouding van de Abeek (stroomopwaarts de monding van de 
Bullenbeek) wijst op een matige verontreiniging. De biologische kwaliteit van de 
Abeek is overal “goed”, behalve te Meeuwen waar ze “matig” is. Dit betekent 
niettemin een volledig herstel t.o.v. de zeer slechte kwaliteit, die daar in 1994 
kort na de realisatie van het “lP92651” (investeringsproject) werd vastgesteld. 
Verwacht wordt dat de positieve evolutie zich de komende jaren zal doorzetten. 
De Gielisbeek is (blijft) matig verontreinigd. 

De zuurstofhuishouding van de zwaarverontreinigde Zuurbeek en 
Breeërstadsbeek gaat net als in 1995 weer gevoelig achteruit. In beide 
waterlopen worden hoge concentraties aan ammonium en vooral fosfaat 
gemeten. De biologische kwaliteit van de Breeërstadsbeek blijft zeer slecht, 
zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts het zuiveringsstation. Afwaarts de 
monding van de Zuurbeek is de Abeek verontreinigd. De basis-kwaliteitsdoelstel 

lingen worden er 
vaak overschreden. 

Kinmoi De zuurstofhuishou- 
ding is aanvaardbaar, 
met uitzondering van 
de meetplaatsen af- 
waarts de Zuurbeek 
en de zuiverings- 
installatie van Kinrooi 
- Molenbeersel. 

Pib96: Fysica-chemische kwaliteit gebaseerd op de Basis Prati-index. Deze 
houdt rekening met de opgeloste zuurstof, hetammonium en het chemisch 
zuurstofverbruik. 
PlO96: Kwaliteit op basis van de Prati-Index voor zuurstofverzadiging. 
BBl96: Belgische Biotische Index: beoordeling steunend op aan- of afwezigheid, 
aquatische macro-invertebraten (ongewervelden als insecten, weekdieren, . .), 
as PI: van 0 (niet verontreinigd) tot 8 (zwaar verontreinigd). 
as BBI: van 0 (uiterst slecht) tot 10 (zeer goed). 
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l MILITAIREN DOEN BEHEERSWERKEN IN DE ABEEKVALLEI 

Op 5 juni 1997, de dag van de onderofficier en vrijwilligers hebben militairen 
van de vliegbasis Kleine-Brogel beheerswerken uitgevoerd in enkele beemden 
van de Abeekvallei. We hadden een voorstel ingediend om die dag in de natuur 
door te brengen. Een ISal mensen ging op dat voorstel in. Het is voor hen een 
mooie ervaring geworden en ze willen volgend jaar weer meedoen, 

Wat werd er zoal aedaan? 

Er werd een steiger in een amfibieënpoel geplaatst. Dit was een werkje waar 
veel handen voor nodig waren. Na de assemblage werd de steiger in zijn geheel 
op de definitieve plaats aangebracht. Gelijktijdig was een andere groep bezig 
met het openmaaien van een wandelpad langs de Abeek. ‘s Namiddags werd er 
verder gemaaid en werden enkele palen voor een informatiebord geplaatst. Na 
afloop was iedereen tevreden. Alle medewerkers hadden het gevoel iets nuttigs 
gedaan te hebben op een aangename en sportieve manier. 

Tip: nodig eens een groep mensen uit voor een dagje werken in de natuur. 

- 
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. VERSLAG JONGERENVIERDAAGSE ABEEK GROTE BROGEL 

Grote Brogel, 1 tot 4 juli 1997. 

De groep jongeren, laatstejaars (1995-1996)van het Agnetendal Peer, die vorig 
jaar aan de driedaagse heeft deelgenomen, heeft dit jaar weer 4 dagen aan de 
Abeek doorgebracht. 

Door de vele regen van de voorbije dagen is het te nat op het perceel 
Vanderhoydonck ( vroeger den Duits genoemd). De tenten werden dan 
opgeslagen op het perceel Vandekerkhof. Het is ook een mooie en rustige 
kampplaats. 

Dit jaar hebben we een drietal bosmaaiers kunnen gebruiken. Een grote 
bosmaaier hebben we kunnen lenen bij onze vrienden van het Hageven. Torn 
Beckers voelde zich in zijn element als hij met deze grote bosmaaier de ruigte 
indook. 

Het was mooi weer, maar de regen kwam toch soms bij bakken uit de lucht 
gevallen. Het humeur heeft er niet onder geleden, de verplichte rust werd op een 
aangename manier doorgebracht. De Abeek was heel dichtbij, en er was een 
natuurlijke koelinstallatie in aange-bracht zodat de dranken steeds fris waren. 
De barbecue, de pannen-koeken en spaghetti hebben weer heerlijk gesmaakt.. . 

De dagen zijn snel omgevlogen en sommigen moesten vanuit Grote Brogel 
recht naar Torhout Werchter. De plannen voor 1998 zijn al gemaakt. 

Dank aan An, Dries,Evy, Guy, Jochen, Karolien, Nele, Tim, Tom en Tom 
Ook aan de helpers Annemie, Freddy, Jan, Jean, Paul en Yvonne. 
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. RESERVATENWERKING 1997 ABEEKVALLEI 

1997 was een vrij druk jaar. Er werd hard gewerkt op het terrein, zowel aan het 
beheer van de diverse percelen als aan het bijkomend verwerven van terreinen. 
Het verslag hierover volgt hierna. 

Op een 12-tal zondagvoormiddagen werd er met aantal vrijwilligers gewerkt. De 
oppervlakte, die nu beheerd wordt, bedraagt bijna 40 ha. Ook werd er hard 
gewerkt aan het bebording (naambordjes en info-borden), het openstellingsplan, 
het beheersplan en het aanvraagdossier voor erkenning als natuurreservaat. 

In 1997 werden de notariële verkoopsaktes voor 9 ha natuurgebied verleden. 
We kregen daarbij nog 1 ha in huur. Voor 1998 werden er voor 4,5 ha 
verkoopsovereenkomsten afgesloten. Voor een overzicht van percelen in 
momenteel beheer wordt verwezen naar bijgaande tabel. Voor de situering van 
de zones, gebieden en de terreinen in beheer, zie bijgaande kaarten. 

De overzetactie aan de Damp (het Broek) is ook in 1997 een succes geworden. 
Deze in Grote-Brogel (Reppelerweg) was ook niet onaardig te noemen (zie 
hiervoor elders in dit jaarverslag). 

We mochten op vrijdag 13 juni de opening van een deel van het reservaat, 
namelijk Aabemden, meemaken. Een talrijk opgekomen publiek, de pers 
(kranten en TV-Limburg), een sponsor (EXXON CHEMICAL) en een minister van 
Leefmilieu (Theo Kelchtermans) konden kennismaken met een klein deel van 
het reservaat. 

Er werd niet enkel gemaaid en gehooid door de vaste vrijwilligers, maar we 
mochten ook op de hulp rekenen van het leger (een vijftiental onderofficieren), 
de jeugd (2 jongerenkampen met een zestiental jeugdigen), de 
wildbeheerseenheid Peer (een twintigtal jagers), een stagedoende student 
tuinbouw en een landbouwer, wat we zeer apprecieerden. 

De TOK-arbeiders (TOK: Tewerkstelling Opleiding Kansarmen, een OCMW- 
project) werkten verder aan de verwijdering van de Amerikaanse vogelkers op 
het gemeentelijk heideterrein, in huur van Meeuwen-Gruitrode. 

Een volgende stap naar een educatieve ontsluiting van de Abeekvallei werd 
gezet. Een poel werd met hulp van de stad uitgegraven in het hooiland 
Vanderhoydonks. Het leger plaatste een steiger. Het project werd betoelaagd 
door de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland. En als laatste dienen 
de publieke wandelingen en de wandelingen op aanvraag vermeld te worden. 
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. ZONE 1: ‘GROTE HEIDE - DONDERSLAGHEIDE’ 

Gemeente 
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen) 

Locatie 
brongebied Abeek, noordoostelijk deel van Militair Domein Schietveld van 
Helchteren met randzone 

Veiligstelling 
Aandacht ging ook uit naar veiligstelling van andere heidegebieden: via een 
Europees project (LIFE) zijn middelen ter beschikking gekomen voor 
restfinanciering van aankopen van hei(schrale) terreinen. 

In november konden we het ‘Oud Bos’ aan de Kolisbergen aankopen. Dit mooie 
stuifduingebied (3,74 ha) is een landschappelijk mooi gebied, nagenoeg het 
enige landduingebied in beheer door de vzw Natuurreservaten. De brand van 
eind april kan niet vergeten worden. Hierbij werd een 400 ha groot heidegebied 
op het schietveld in as gelegd door een brandend... 

Beheer 
In het 10 ha grote boomrijke heideterrein in huur van de gemeente werd de 
Amerikaanse vogelkers verder bestreden. Een 16-tal mandagen (september en 
oktober) werd geleverd door het OCMW-project Opleiding Kansarmen (TOK). 
De jonge zaailingen en eventuele nog terug opgeschoten vogelkers dienen 
volgend jaar verder aangepakt te worden. Een verdere dunning van berken en 
eiken dient te gebeuren in overleg met Bos en Groen. 

Acties 
Overzetactie amfibieën ter hoogte van De Damp (Het Broek). 
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. ZONE 2: ‘MEEUWEN’ 

Gemeente 
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen) 

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

Veiligstelling 
In 1997 konden in deze zone geen bijkomende gronden verworven worden. De 
oppervlakte blijft er voorlopig beperkt tot 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 
Voor de broekbossen: spontane natuurontwikkeling en dus als beheer: ‘niets 
doen’. 
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. ZONE 3: ‘ELLIKOM’ 

Gemeente 
Meeuwen-Gruitrode (Ellikom, Meeuwen), Peer (Grote Brogel / Erpekom) 

Lokatie 
Valleigebied gelegen tussen de weg Peer - Helchteren en de weg Peer - Bree 
(omgeving Dorpermolen, stroomafwaartse deel van de Gielisbeek. Luithegge, 
Oude Berenheidemolen, Hoogmolen en Oude Neermolen) 

Veiligstelling: 
In dit gebied werden in 1997 niet minder dan 7,7 ha aangekocht. 

Volgende oppervlakte natuur kwam in 1997 in beheer van de vzw 
Natuurreservaten: 
- Waterbemden werden uitgebreid met 16 are. 
- Erpercommerbemden en Erpercommerveld: uitbreiding met 3,68 ha rietlanden 
in eigendom en 0,93 ha in huur, zodat dit nu een nagenoeg aaneengesloten 
natuurreservaat van meer dan 9 ha uitmaakt; 
- in de Slagmolenbemden werd een perceel van 0,81 ha verworven; terwijl in de 
Klokbemden 0,70 ha aangekocht werden; 
- op de Meeuwerkant kwam er een perceeltje van 26 are bij; 
- aan de overkant van de Abeek, nl. in het Duivelsbroek mochten we 1,51 ha 
elzenbroekbos verwerven. 

Beheer 
Broekbossen: spontane natuurontwikkeling en dus als beheer: ‘niets doen’. 
Hooilanden: op de Luithegge werd in juli 97 door het jongerenkamp het gedeelte 
van het verruigd hooiland gemaaid. 

Rietlanden: 
Een strook rietland (dijk) werd gemaaid in de Erpecommerbemden (16 
november), terwijl in de winter voordien de wilgopslag in rietlanden gekapt werd. 
Met de landbouwers, die de nog enkele bloemrijke hooilanden langs de 
Bullenbeek en Gielisbeek (waar deze deels ontwatert door het trekken van diepe 
grachten in juni) in beheer hebben, dient onderhandeld te worden voor de 
voortzetting van een optimaal beheer. 

De populierenaanplant en een klein elzenperceel: deze zijn/worden gekapt en 
afgevoerd door toedoen van de vroegere eigenaars. Deze bomen waren niet in 
de aankoop begrepen. 
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. ZONE 4: ‘GROTE-BROGEL - REPPEL’ 

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

Locatie 
Valleigebied tussen de Baan Peer - Bree en de Binkenmolen (tweede molen in 
Reppel). In overleg met Wielewaal Bree werd de perimeter (verwervingsgebied) 
1 km stroomafwaarts uitgebreid tot ongeveer aan de grens van Reppel met Bree. 

Veiligstelling 
Onze eerste percelen in Reppel werden aangekocht, even stroomopwaarts de 
watermolen. In de Waterbemden werden 1,44 ha elzenbroekbos, 
populierenaanplanting en een klein verland vijvertje aangekocht langs 
weerszijden van de beek. Ook werd er nog een ander klein perceel met een 
verland vijvertje aangekocht. 

Beheer 
Het hooiland Kwanten werd half januari gemaaid bij lichte vorst door de TOK- 
arbeiders. Het maaisel werd op hopen gezet. Op de Open Natuurdag (21 
november) werden enkele berken omgezaagd rond de vijver. De berken zijn nu 
terug te vinden in enkele kerststallen. 

In het perceel Hendrix werd veel arbeid gestoken. Het is ook een van de meest 
waardevolle hooilanden in beheer van Natuurreservaten. Met een beperkt 
aantal vrijwilligers werd er een vijftal zondagvoormiddagen in de periode 
augustus-oktober gemaaid en gehooid. 

Het hooiland Opdeweegh werd tweemaal gemaaid: begin juli en begin 
september. 

De percelen Vandekerkhof werden éénmaal gemaaid en gehooid door het 
eerste jongerenkamp (begin juli). Restanten van een schuilhok werden 
opgeruimd. 

Het hooiland Vanderhoydonks (Lesmann) werd deels tweemaal en grotendeels 
éénmaal gemaaid. Door de jeugd van de twee jongerenkampen werden in juli 
de natste delen gemaaid. De Wildbeheerseenheid Peer stond ons op 5 oktober 
bij met een 20-tal mensen. Het maaisel van 80 are kon op één voormiddag op 
hopen gezet worden, naast de 20 are die ook nog met de hand dienden 
gemaaid, omdat ze niet door de tractor gemaaid konden worden. 
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Acties 
- In het kader van het project educatieve ontsluiting van de Abeekvallei werd 
door toedoen van de stad Peer op 8 maart een poel aangelegd in het hooiland 
Vanderhoydonks. De poel werd voorzien van een loopbruggetje, zodat het 
waterleven van nabij kan bekeken worden. De plaatsing van het loopbruggetje 
gebeurde door een peloton onderofficieren op hun onderofficierendag op 5 juni. 
Dit project werd betoelaagd door het Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland. 

- Herstel buurtweg 28. In overleg met de eigenaars en de stad Peer wordt het 
‘Molenweegsken’ ter hoogte van het Cluysenaers Bosch terug 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, terug te herstellen. Een draadafsluiting werd deels herplaatst om 
voldoende breedte (3 m) mogelijk te maken. 

‘Overzetacties elders?’ Deze zin uit het jaarboek van vorig jaar hebben we 
tenminste kunnen waarmaken in Grote-Brogel langs de Reppelerweg ter hoogte 
van de zand- en kiezelwinningen van Vandewijer en Winters. Een afsluiting en 
vang-emmers werden geplaatst over 120 m. Een 700-tal amfibieën werden 
overgezet. Een honderdtal werden nog overreden ter hoogte van de woningen, 
waar geen afsluiting kon geplaatst worden. Wat de nabestemming van de 
groeven (kuil) aangaat, is er nog altijd geen duidelijkheid. Gaat een mooie kans 
voor natuurontwikkeling verloren? 
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PROJECTEN 

. JONGERENPROJECTEN : “NATUURONTWIKKELING IN DE 
ABEEKVALLEI 1997” 

Verslag van de vierdaagse op Luithegge georganiseerd in samenwerking met 
JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming), bekroond en 
betoelaagd door de STICHTING LEEFMILIEU in het kader van de Jeugdactie 
Natuurbeheer en Landschapszorg 1997. 

Woensdag 16 iuli 1997 

Om 10 uur verzamelt de eerste groep jongeren op een hooiland langs de Abeek 
gelegen op Luithegge in Meeuwen. Na eerste kennismaking wordt begonnen 
met het verder vrijmaken van het terrein en het opzetten van het tentenkamp. 
De JNM-mers versterken de groep in de vroege namiddag en bouwen verder 
mee. Rond halfvier lukt het de voorzitter en de conservator ook om te komen 
kennismaken. Gestart wordt met verkenningswandeling langsheen en doorheen 
de Abeek richting Berenheidemolen, Duivelsbroek en het samenvloeiingsgebied 
met de Gielisbeek. Doorheen een oer(elzenbroek)woud wordt een weg gezocht. 
De eerste libellen worden opgemerkt. Terug in de ‘beschaafde’ wereld wordt 
even stilgestaan bij een ‘drooglegging’ gepleegd aan de rand van een perceel 
eigendom van Natuurreservaten. 

‘s Avonds worden bij pot en pint en kampvuur de sokken gedroogd. De tenten 
worden opgezocht en de slaapzakken uitgeprobeerd. Ook de teken hebben hun 
gastheren en -dames gevonden. 

Donderdag 17 iuli 1997 

Bij het opstaan, worden deze spinachtigen al vlug bij zowat iedereen ontdekt en 
vakkundig verwijderd, op ééntje na dat zich meende te moeten vastzetten op het 
ooglid van Hervé. Na het ontbijt wordt verder het hooiland, waarop gekampeerd 
gemaaid met bosmaaier en zeis. De doorgang naar de Abeek (opgehoogde dijk 
in het rietland) wordt teruggevonden en terug open gemaaid. De Abeek kan 
dienen voor koeling van de drank. 

Een hygiënisch probleem duikt op bij het vrouwelijk deel van het 
jongerengezelschap. Het toilet (doodlopend wegje in het rietland) is immers 
benedenmaats. Toiletwagens konden niet door de gemeente, omwille van een 
festival, uitgeleend worden en de mobilhome met toilet was naar zonniger 
oorden. De aankoop van een klassieke porta potti (chemisch toilet) zal 
oplossing bieden. 
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In de namiddag vertrekken de JNM richting zuiden en inventariseren 
voornamelijk heide- en stuifduinterreinen bij de oorsprong van de Abeek. De 
anderen vertrekken noordwaarts richting AAbemden. Een gedeelte van het 
hooiland ‘Opdeweegh’, meest (bloem)rijke hooiland langsheen de Abeek, wordt 
verder afgewerkt. Dit zeer nat gedeelte kon niet met de tractor gemaaid worden. 
De eerste moeilijkheden met de maaibalk doen zich voor. Hij weigert in eerste 
en andere versnellingen te gaan, vooraleer hij op het perceel aankomt. Niet 
moeilijk als een stuk uit de versnellingsbak gevallen is, wel moeilijk om dat te 
vinden. Met bosmaaier en zeis wordt dan maar aangevat, terwijl Paul de nodige 
sleutels zoekt en de herstellingen uitgevoerd. Regen doet de werken voor de 
eerste maal afbreken. 

Terug op Luithegge wordt het eten klaargemaakt en wordt een spelletjesavond 
ingezet. Deze loopt nogal lang uit, maar was enorm gezellig rond het kampvuur. 
Ideeën werden gezocht en onderzocht om de jeugdwerking verder uit te bouwen 
worden 

Vriidaq 18 juli 1997 

Na inventarisatie van de teken en het ontbijt, wordt het perceel op Luithegge 
verder gemaaid. Namiddag fietst de groep weer noordwaarts. JNM zoekt naar 
zeldzame fauna- en flora-elementen, terwijl de jongerengroep Abeek het 
hooiland ‘Vanderhoydonks’ aanpakt. De maaibalk stopt dit keer enkel nog bij 
het ontdekken van een nest dwergmuizen en bij de regen die enkele malen 
opduikt. Van plastiekfolie wordt een noodafdak gemaakt. Het hooi wordt op 
rijen gelegd om bij warmer en droger weer opgestookt te worden. 
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‘s Avonds wordt weer verzameld op Luithegge en met muziek van het festival in 
Peer op de achtergrond genieten de jongeren, begeleiders en sympathisanten 
van een barbecue en een mooie avond. De jongerenwerking is blijvend van 
start gegaan. 

Zaterdag 19 iuli 1997 

De jongeren werken het hooiland op Luithegge verder af. Een deel van het hooi 
kan opgestookt worden. Namiddag wordt er opgebroken. Een zware regenbui 
om vier uur kan niet meer deren. 

Een voor iedereen tekort (nat) kamp wordt afgesloten, niet zonder de afspraken 
te maken om de samenwerking van de jongeren in de afdeling en van de 
plaatselijke JNM-groep verder uit te bouwen. 

Het vervolg is te lezen in het jaarboek 1998. Jongeren en ouderen (begeleiders) 
kunnen het ook van kortbij meemaken. Eén telefoontje volstaat. 

. MILIEU ONTMOETINGS PROGRAMMA (MOP) 

De stad Peer nam dit jaar deel aan het scholenproject rond milieu, het 
zogenaamde Milieu Ontmoetings Programma, afgekort tot MOP. Dit project is 
een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Administratie Milieu-, 
Natuur-, Land- en Waterbeheer(AMINAL),in samenwerking met de Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), en de 
Vlaamse provincies, met de steun van de Nationale Loterij. 

Alle verenigingen of bedrijven die met milieu te maken hebben, werden 
aangeschreven om met dit project mee te werken. Natuurreservaten vzw 
afdeling Meeuwen-Gruitrode/ Peer reageerde positief en was daarmee bereid de 
kinderen tussen 5 en 12 jaar van de basisscholen van groot Peer binnen te 
leiden in de wereld van de volwassen, meer bepaald dat stukje waarin milieu 
een voorname rol speelt, wat de belangrijkste doelstelling van het MOP-project 
is. Het was tevens een mooie gelegenheid om onze vereniging bij de kinderen 
meer bekend te maken. Voorwaarde was dat er een MOP-schakel was tussen 
onze vereniging en de klassen. 

Jan Hendrikx werd bereid gevonden om die taak op zich te nemen, wat concreet 
inhield dat hij de MOP-klassen te velde, in dit geval in de Abeekvallei ontving en 
de nodige uitleg gaf over Natuurreservaten en de Abeekvallei in het bijzonder. 
Met tekeningen en gegevens van Freddy Janssens en de plantenkennis op het 
terrein van Michel Broeckmans werd een draaiboek gemaakt waarmee de MOP- 
schakel de kinderen kon gidsen. 

- --%~($&~ 
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Ik heb die dagen erg positief ervaren en aan de reacties van de kinderen en de 
leerkrachten te horen en te zien mag ik zeggen dat die MOP-klassen een 
succes waren. Zo ‘n Milieu Ontmoetings Programma mag voor de kinderen en 
Natuurreservaten zeker de volgende jaren herhaald worden. Michel Broeckmans 
heeft een dag als tweede schakel gegidst. Door omstandigheden kon hij zich 
niet meer vrij maken. 

Dit Milieu Ontmoeting Programma werd in aanwezigheid van alle MOP-schakels 
en verantwoordelijke bedienden van de Stad Peer in het poorthuis afgesloten, 
waar al die schakels een MOP-Charter kregen. Welke klassen met de 
respectievelijke leerkrachten de Abeekvallei bezocht en ontdekt hebben en hoe 
het draaiboek voor zo’n namiddag er uitzag, kan u op de volgende bladzijden 
lezen. 

Draaiboek van een MOP-dag (wandeling) 

De startplaats van de wandeling bevindt zich aan de holle weg op het oude 
motorcrossterrein in Grote Brogel. We lopen deze af tot aan de weiden en 
beemden aan de Abeek. 

We verzamelen de kinderen achter de prikkeldraad op een veilige plaats in het 
bos. Als de groep volledig is, kunnen we beginnen. 

Er is een welkomswoord: een kort woordje over de vereniging Natuurreservaten, 
wie zijn we, wat doen we en waarom. We gaan vandaag op verkenning door de 
natuur met als thema “WATER”. 

Waar staan we ? Peer bevindt zich op het Kempisch Plateau. We geven uitleg 
over het ontstaan van het Kempisch Plateau, aan de hand van een 
bodemmodel. Het regenwater dat uit de lucht valt, trekt de grond in. Door de vrij 
grote structuur van zand, van 2 mm tot 50 micrometer, dringt het water bijna 
ogenblikkelijk de grond in. Door de grindlaag wordt het water ook goed 
doorgelaten. Onder de grindlaag is er een kleilaag, de kleideeltjes zijn kleiner 
dan 2 micrometer. Samen vormen deze kleideeltjes dus een waterdichte laag. 
Het is op deze laag dat het water zijn weg zoekt naar de beek. De bodem droogt 
dus vrij vlug uit aan de oppervlakte. Het enige wat hier kan groeien zijn bomen 
en planten die kunnen overleven met een minimum aan water. 

- het gras, bochtige smele 
- struikheide (structuur tegen verdamping) 
- blauwe bosbes (eigenaardig boompje) 
- berk (sapstroom) kan tot 600 liter water per dag verdampen 
- zomereik (blad op de grond) 
- Amerikaanse eik (blad op de grond) 
- lijsterbes (vogels van de lijsterfamilie) 
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- hengel 
- grove den ( mannelijk stuifmeel, vrouwelijke knoppen) 

Slechts een klein gedeelte van de regenval wordt gebruikt voor de planten en 
bomen. 

Deze holle weg is ontstaan door het jarenlange vervoer met paard en kar naar 
de molen die hier vroeger aan de Abeek lag. Omdat het in de jaren ‘60 en ‘70 
gebruikt is als motorcrossterrein, is een stuk van deze holle weg vernield. 
Natuurreservaten gaat in samenwerking met het gemeentebestuur deze weg 
herstellen. 

Hier op de hoek van de weide hebben we een mooi zicht op de Abeekvallei. We 
proberen hier samen met de kinderen op een foto de plaats terug te vinden 
waar we zijn. Aan de hand van een kaart geven we uitleg over de glooiingen in 
het landschap. Rechts van ons ligt er een oud dennenbos dat bijna volledig 
bestaat uit grove den. Het is in het verleden aangeplant om gebruikt te worden 
als stuthout in de mijnen. De galerijen werden gestut met dennenhout omdat dit 
hout alvorens in te storten begon te kraken. Men had dan nog de tijd om veilig 
weg te komen. 

De grove den is een boomsoort die weinig eisen stelt aan de bodem, alleen als 
die te nat is overleeft hij niet. De voormalige Limburgse heide is bijna volledig 
beplant met grove den. Dit is al een vrij oud bos, stilaan krijgen we hier meer 
onderbegroeiing in het bos. Deze begroeiing vinden we normaal alleen aan de 
buitenkant. 

Aan het stuk van Hendrix, een vroeger hooiland, kunnen we op zoek gaan naar 
water. Op verschillende plaatsen zijn hier putten gemaakt. We zien dus hier de 
ondergrondse waterstand. Het water dat onder de vorm van regen uit de lucht 
valt, elders op het Kempisch Plateau, komt hier aan de oppervlakte. Dit water is 
door zijn lange weg (soms tot 100 jaar) verrijkt met mineralen. 

De plantengroei is dus ook meteen anders. Waar het water gelijk staat met het 
maaiveld, vinden we veenmos. Ook het zeldzame moerasviooltje vinden we hier 
terug. We gaan niet op dit deel van het hooiland omdat het moerasvioolje de 
waardplant is van de Zilveren Maan. Een waardplant is een een plant die door 
een bepaalde vlindersoort gebruikt wordt om de eitjes op te leggen. Omdat het 
hier gaat om een zeldzame vlindersoort gaan we de mogelijk aanwezige larven 
dus niet vertrappelen. Verder vinden we hier nog waterranonkel en tormentil. 

- 4 
P 

NATUUR 
~RESERVATEN$ JAARBOEK 1997 NATUURRESERVATEN vzw 

AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

46 



PROJECTEN 

Op het hoger gelegen gedeelte vinden we scherpe boterbloem, kruipende 
boterbloem, pinksterbloem, dit is de waardplant voor het oranjetipje, 
ridderzuring, bosbies en veldrus: allemaal soorten voor schrale graslanden. 
Onderaan het stuk, waar meer water staat, vinden we dotterbloem en gele lis. 
Het stuk achter dit hooilandje was vroeger ook een hooiland. Doordat het in 
onbruik geraakt is, is dit stilaan aan het verwilderen met riet en wilgen. Op deze 
kleine oppervlakte vinden we dus verschillende biotopen. Dit geeft een grote 
diversiteit aan vogels, planten, dieren en insecten. 

Aan de veeweideloop onder aan het stuk houden we even halt en vertellen we 
het oude gebruik van deze kunstmatige sloot. Het stelsel van zouwen (slootjes) 
dat hier ooit bestond, is bijna volledig verdwenen omdat het niet meer rendabel 
is en het onderhouden ervan te veel arbeid vraagt. 

Aan de Abeek zien we op verschillende plaatsen water uit de grond en de 
zijkanten stromen. Dit is allemaal grondwater dat hier aan de oppervlakte komt. 
De Abeek is een regenbeek. Dit wil zeggen: hoe meer regen er valt, hoe meer 
water er in de beek komt. Ze heeft geen eigenlijk bron maar zwelt onderweg 
samen tot een kleine rivier. We gaan het waterdebiet van de Abeek eens meten. 
De gids geeft aan de leerkracht een opdrachtblad. 

- we bepalen de breedte en de diepte van de Abeek op de brug. 
- aan de verste stok gooien we een kurkenstop in de Abeek 
- we starten de chrono 
- als de stop aan de brug is zetten we de chrono af 
- we hebben nu de tijd gemeten 
- we berekenen de gevonden waarden 
- we delen door 10 en hebben het aantal emmers per seconde 

We steken de Abeek via een survivalbrug over en lopen over de steile helling 
aan de Ellikomkant naar het hoogste punt van de Abeekvallei. 

We komen terug en lopen via de brug naar de andere kant waar we de Abeek 
stroomafwaarts volgen. Hier zoeken we een bron (regenwater van het Kempisch 
Plateau). We kijken naar de pluimzegge, een uit de kluiten gewassen 
zeggensoort. We gaan nu via de wilgenopslag, je krijgt wilgenopslag als je niets 
doet, terug naar boven. Aan het bos zien we nogmaals het bruuske verschil 
tussen nat en droog. 

We gaan nu terug naar de startplaats, vragen de kinderen naar hun reacties, 
bedanken ze voor hun interesse en danken de leerkracht voor haar of zijn 
medewerking en wensen hen wel thuis. 
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V.G. Basisschool Peer-centrum, klas van Dhr. Thieu SOORS (foto) 

Deelnemende klassen 

V.G. Basisschool Linde 23 Lln 
V.G. Basisschool Grote Brogel 18 Lln 
V.G. Basisschool Grote Brogel 18 Lln 
V.G. Basisschool Peer-centrum 24 Lln 
V.G. Basisschool Linde 14 Lln 
V.G. Basisschool Grote Brogel 19 Lln 

Mevr. Emmy WINTERS 
Mevr. Paula BRAL 
Mevr. Isabel GIELEN 
Dhr. Tjeu SOORS (foto) 
Dhr. Wouter VAN ENDERT 
Mevr. Lea MONDELAARS 

Indien er belangstelling bestaat voor dit soort van educatieve activiteiten kan u 
steeds terecht bij Michel Broeckmans. In de mederwerkerslijst staat het adres. 

Voor 1998 zullen we een educatieve activiteit voorzien rond de rietlanden op de 
grens tussen Erpekom en Ellikom. In samenwerking met verschillende instanties 
zal hier waarschijnlijk een project worden ontwikkeld. Er zal dan om 
medewerking gevraagd worden. De juiste data zullen later op het jaar bekend 
gemaakt worden. 
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. PADDENOVERZETACTIE IN MEEUWEN 

Naar de ondertussen jaarlijkse gewoonte, hielden we dit jaar ook weer een 
paddenoverzetactie aan de Gestelstraat ter hoogte van de Broekvennen. Vooral 
voor Thieu Paesen is dit de drukste tijd van het jaar. Iedere dag in de ochtend en 
de avond dienen de emmers te worden gecontroleerd. Het is geen gemakkelijke 
opgave want het weer kan in deze periode van het jaar nog grillige kuren 
vertonen. Maar omdat het scherm is geplaatst, dient er toch 2 maal per dag een 
controle te gebeuren. 

Na de ervaring van de vorige jaren is het wel wat voorspelbaar wanneer de 
meeste padden trekken. Maar voor de salamanders, die met een redelijke 
regelmaat trekken, is dit minder voorspelbaar. Ze trekken immers over de ganse 
periode van de actie. Het is gewoonlijk een salamander die we het eerste in de 
emmer vinden. Dikwijls is dit zelfs bij vriesweer of tijdens koude nachten. 

Het is nu het derde jaar dat we dit organiseren, het tweede jaar over een lengte 
van 180 meter. Voorbarige conclusies willen we nog niet trekken maar het aantal 
padden is wel gestegen. De padden hebben alleen water nodig om zich voort te 
planten. De eitjes worden afgezet in het water. Na ongeveer één week komen de 
larven uit de eitjes. In juni zijn deze larven uitgegroeid tot een kleine pad en 
verlaten ze het water. De verdroging van het broek (valt droog in de zomer) 
heeft hier slechts een kleine impact op. 

Voor de kikkers, die langer aan het water gebonden zijn, is de verdroging een 
zeer sterke bedreiging. Door de verdroging van het broek kunnen er veel ten 
prooi vallen van reigers of andere vogels omdat ze zomaar voor het grijpen 
liggen in het veel te lage water. Door het weinige water in de vennen is het niet 
meer mogelijk om te vluchten. Voor de bruine kikkers is dit niet zo gevaarlijk, zij 
brengen vanaf juni de meeste tijd door op het land. Maar voor de groene kikker, 
die volledig aan het water is gebonden is, kan dit veel nadeliger zijn. De terugval 
is er bij beide soorten. Over de heikikker, waarvan we maar enkele stuks 
overzetten, is moeilijk een beoordeling te maken. De biotoop vanwaar ze worden 
overgezet is niet het ideale overwinteringsgebied van de heikikker. 

De populatie van salamanders is vrij stabiel gebleven. De verwachte groei blijft 
toch achter. De larven blijven tot oktober in het water en kunnen dus ook 
bedreigd worden door verdroging. 

De zuurtegraad van het broek stijgt. Het wordt als gevolg van de zure regen 
steeds zuurder. Voor vele amfibieën kan het water dus veel te zuur worden, wat 
een verstoring geeft van het milieu. Vooral de larven kunnen hierin niet meer 
overleven. 
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Resultaten 

Dit jaar zijn we begonnen met de actie op 16 februari en gestopt op 16 maart Op 
een maand tijd is dus de hele populatie overgetrokken. Het zachte weer was hier 
de oorzaak van. Op 14 maart begon de trek vanuit het water, na het leggen van 
de eitjes terug naar het land. De zeilen dienden dus terug verwijderd te worden. 

SOORT 1996 1997 

(MANDER 340 294 
RSALAMANDER 114 160 

SALAMANDER 68 95 
KIKKER 231 196 

‘INE KIKKER 224 105 

(IKKER 10 4 

UtvVONE PAD 1287 2160 

TOTAAL 2274 3034 

De grote vooruitgang hebben we dus vooral te danken aan de padden. Door de 
overzetactie bereikten er vorig jaar ook meer padden ongeschonden of levendig 
het broek. De resultaten zijn ernaar allezins naar. Voor de andere soorten is het 
wachten op de volgende jaren om een goede evaluatie te maken. 

294 
q ALFWWlEFSAL4M4ND 

Aantal 1997 
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. PADDENOVERZET REPPELERWEG GROTE BROGEL 

Met hulp van buurtbewoners werd over ongeveer 120 m een afsluiting geplaatst 
ter hoogte van de zand- en grindwinning van Winters en Vandeweyer. Een 
maand lang werden er ‘s morgens en ‘s avonds de emmers geledigd aan de 
overzijde van de weg. 

We telden in totaal 659 amfibieën in de emmers: 607 gewone padden, 47 
alpenwatersalamanders, 4 kleine watersalamanders en 1 vinpootsalamander. 

Toch werden er tussen de woonhuizen in de Reppeletweg nog 95 dode dieren 
geteld: 85 gewone padden, 8 alpenwatersalamanders, 2 kleine of 
vinpootsalamanders, 

Twee klassen van de lagere school (4de en 5de jaar) in Grote-Brogel hebben op 
piekmomenten ook een handje toegestoken bij het overzetten. Ze konden in 
totaal een IOO-tal dieren overzetten. 

De actie wordt vervolgd. De evolutie van de resultaten wordt gevolgd, net als de 
evolutie van de zandwinning 
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. ACTIVITEITEN VAN 1997 

Op zondag 12 januari hielden we een winterwandeling in Grote Brogel. Ondanks 
het koude weer kwamen er toch een 46 wandelaars opdagen. Door de strenge 
vorst kon de reiger niet veel meer vissen. De ganse wandeling konden we hem 
zien aan de oevers van de Abeek, het enige water dat niet bevroren was. Ook 
de buizerd was meermaals goed waar te nemen. Sneeuw en ijs hebben ook hun 
charmes. 

Door het, voor de tijd van het jaar, mooie zachte weer bracht de wandeling op 9 
februari in Ellikom 76 wandelaars op de been. Het was de laatste gelegenheid 
vóór het broedseizoen om door de Abeekvallei en haar rietlanden, op de grens 
tussen Erpekom en Elllikom, te trekken. We vertrokken aan het Buurthuis om zo 
via de Hellestraat te wandelen richting Duivelsbroek. We maakten kennis met de 
verschillende landschappen in dit stuk van de Abeekvallei. Vooral de rietlanden 
werden eens van een andere kant bekeken. 

In maart hadden we naar jaarlijkse gewoonte een paddenoverzetactie in 
Meeuwen en Grote Brogel. Deze, vooral voor kinderen, spannende activiteit 
brengt altijd veel volk op de been. Een uitgebreid verslag is te vinden in het 
hoofdstuk projecten. 

In de vroege ochtend van 13 april zijn we, met 15 deelnemers, gaan luisteren 
naar de vogels in de omgeving van de Donderslag. Dit uit verschillende biotopen 
bestaande gebied herbergt een groot aantal vogels: 22 vogelsoorten lieten zich 
horen en zien. Door het grote aantal oude bomen vallen hier vooral de 
boomklever op en verschillende soorten spechten. 

Op 25 mei hebben we onze afdeling voorgesteld op de natuurhappening *’ HET 
GROENE HART VAN LIMBURG” in Bokrijk. Voor deze gelegenheid hadden we 
op de computer een presentatie gemaakt over de Abeekvallei. Doorlopend kon 
men via foto’s afgebeeld op het computerscherm, de Abeekvallei volgen van 
oorsprong tot aan de duiker onder het kanaal. 

De Open Natuurdagen vonden plaats op 1 juni. Dit jaar organiseerden we een 
wandeling rond de Berenheidemolen. Met 25 deelnemers genoten we van de 
bloemenpracht op enkele waardevolle hooilanden. De broekbossen lieten nog 
een laatste glimp zien van hun voorjaarsbloeiers. De wielewaal was op 
verschillende plaatsen te horen. 

We waren wel een beetje te laat om de 30 deelnemers volop te kunnen laten 
genieten van de mooie zang van de nachtegaal, maar toch nog enkele lieten van 
zich horen. Deze schuwe vogel leeft in hagen en houtkanten. De omgeving van 
de Aabemden herbergt nog een groot aantal van deze kleine landschaps- 
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elementen. Het zingen van de nachtegaal is vooral in mei goed te beluisteren. 

Juli kan een ideale libellenmaand zijn, als het weer meewil tenminste. Op 6 juli 
trokken we met 25 deelnemers vanuit Ellikom de Abeekvallei binnen om de 
verschillende soorten libellen te bekijken. Libellen en waterjuffers vliegen vanaf 
een temperatuur van ongeveer 20°C bij zonnig weer. Het was te koud en te 
bewolkt om veel libellen en waterjuffers te vinden. We maakten er dan maar een 
gewone natuurwandeling van. 

In augustus organiseersden we op het militair domein een wandeling ter 
nagedachtenis van Pol Vandewal. Bij een temperatuur van 32°C trokken we met 
een 15 deelnemers de zomerse heide binnen. Extra aandacht ging er naar de 
Monnikswijer. Op de drooggevallen plaatsen vonden we vooral zonnedauw. Met 
de voeten in het water vonden we vooral veenbes en veenpluis. Dat ook hier 
een goed waterbeheer zich opdringt zien we vooral aan de achteruitgang van 
soorten die gebonden zijn aan natte heide. Vooral de mooie dopheide moet 
plaats maken voor struikheide en pijpestrootje. 

Weeral pech, het droge weer van de laatste maand beperkte de groei van 
paddestoelen. Op de paddestoelwandeling in Neerglabbeek van 14 september 
konden we toch nog kennis maken met verschillende soorten paddestoelen. 
Vooral de giftige groene knolamaniet, de hekseboleet, de parelamaniet en 
bruine ringboleet vielen op tijdens de wandeling. De overrijpe bessen van de 
Amerikaanse vogelkers trokken op deze zonnige dag verschillende soorten 
vlinders aan. Met een 35tal deelnemers konden we van deze activiteit genieten. 

Speuren naar sporen deden we op 5 oktober met 10 deelnemers aan de rand 
van het militair domein. Op de omgefreesde brandgangen zijn dan verschillende 
dierensporen te zien. Verder werd er vooral gelet op de vraatsporen van andere 
dieren. 

Voor de middenschool van Meeuwen gaven we op 16 oktober een boswandeling 
in de omgeving van de Donderslag. Deze activiteit in het kader van de ” week 
van het bos” richtte zich vooral op de verschillende boomsoorten en struiken. De 
samenhang met andere organismen in de natuur werd ook oppervlakkig 
besproken. 

Met een 40 tal deelnemers trokken we op 9 november naar de vennen op de 
Donderslagheide. Op die dag werd er in het kader van de maand van het milieu 
ook een wandeling georganiseerd voor de jeugd. Met het jeugdige plubliek 
deden we dezelfde wandeling aan. 
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Op vrijdag 12 december was er een dia- en filmavond in het Poorthuis van Peer. 
Naast het vertonen van de activiteiten van het afgelopen jaar was er een mooie 
diareeks over de Abeekvallei, bekeken vanuit de lucht. 

Op al onze wandelingen samen hadden we dus 317 deelnemers. Met de 
paddenoverzetakties erbij komen we aan een behoorlijk aantal 
natuurliefhebbers. Het is voor ons een aansporing om het in 1998 nog beter te 
doen. Op de volgende bladzijde staan de activiteiten voor 1998. Een echte 
aanrader. 

. ACTIVITEITEN GEPLAND VOOR 1998 

Voor de wandelingen verwijzen we naar de volgende bladzijde. De tabel geeft u 
informatie over de activiteiten en de gidsen die de wandeling zullen leiden. 

Een tendens in deze tijd is dat iedere persoon vanuit een aanbod aan 
activiteiten zijn / haar vrije tijd actief of passief beleeft. Naar eigen mogelijkheden 
kan men deelnemen aan onze activiteiten zonder binding of verplichting. Met 
een modern woord noemen ze dat klikken. 

Een extra bij Natuurreservaten is dat iedere medewerker en deelnemer 
verzekerd is tegen burgelijke aansprakelijkheid en voor lichamelijke 
ongevallen. 

Ons reservaat begint al een behoorlijke omvang te krijgen. Er zal in 1998 ook 
behoorlijk wat werk zijn. Voor 1998 plannen we ook iedere 3de zondag van de 
maand beheerswerken. Deze gaan door in de voormiddag van 9~00 tot 12~00. 
Samenkomst is voorzien aan het Buurthuis in Ellikom om 9~00 voor de 
beheerswerken op zondag. 

Volgende datums zijn reeds vastgelegd: 
zondag 18 januari 1998 
zondag 15 februari 1998 
zondag 15 maart 1998 
zondag 19 juli 1998 
zondag 16 augustus 1998 
zondag 13 september 1998 (2de zondag) 
zondag 18 oktober 1998 
zaterdag 21 november 1998 (dag van de natuur) 
zondag 20 december 1998 

Indien het nodig is zullen er bijkomende beheerswerken plaatsvinden. Tijdens de 
jongerenkampen zullen er ook beheerswerken worden gedaan. 
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BIOTOOPSTUDIE 

. HAGEN, HOUTKANTEN, BOMENRIJEN EN KLEINE BOSJES 

De Abeekvallei is nog voorzien van verschillende hagen, houtkanten en kleine 
bosjes. Deze kleine landschapselementen geven een microklimaat waarvan vele 
dieren en planten nuttig gebruik maken. Het beschermen van deze elementen is 
dus ook van hoge waarde voor de natuur in het algemeen. 

Een haag is meestal aangelegd met struiken. Het is een dichte beplanting die 
verkregen wordt door een regelmatige snoei, meestal 2 maal per jaar, zodat de 
hoogte en breedtegroei beperkt blijft en een dicht gesloten begroeiing ontstaat. 
De voornaamste functie is de afsluiting langs woningen. Vroeger, voor de 
ontwikkeling van de prikkeldraad, werd dit soort hagen algemeen gebruikt voor 
afsluiting rond een weiland. De haag bestond dan vooral uit doornige struiken 
zoals meidoorn en sleedoorn. Toch vinden we op de Luithegge een geschoren 
haag die enkel bestaat uit boomsoorten. Dit monument in het landschap dient 
zeker de nodige bescherming, het is waarschijnlijk de laatste in Meeuwen 
voorkomende haag in dit soort. De haag bestaat uit hulst, haagbeuk, meidoorn, 
hazelnoot, linde, es, zomereik, bramen, lijsterbes, sporkenhout, vlier en berk. 
Aan enkele oude boerderijen vinden we dan ook nog mooie geschoren 
meidoornhagen. De witte, geurige bloemen in het voorjaar geven na bevruchting 
van insecten de rode bessen in het najaar. Deze bessen worden in het najaar en 
winter door vele vogels op prijs gesteld. 

De houtkanten bestaan meestal uit bomen die vroeger werden gebruikt voor 
gerief en hakhout (brandhout). Ze bestaan vooral uit zomereik, berk, zoetekers, 
vlier, lijsterbes en kamperfoelie op de droge plaatsen. Els, hop, wilg op de natte 
plaatsen. Het is een combinatie van struiken en bomen. Vroeger werden deze 
regelmatig gekapt en beperkte de hoogte zich meestal tot 10 meter. Als gevolg 
van deze exploitatie ging de beschermende functie gedurende enkele jaren na 
de kap verloren. Die beschermende functie was noodzakelijk voor de 
beschutting van het vee tegen regen en wind. De opbrengst aan de rand van 
een houtkant was weliswaar minder, door de voedingsstoffen die opgebruikt 
werden door de bomen, maar meer naar het midden toe vergrootte deze 
opbrengst. Dit gaf in zijn totaal toch nog een grotere opbrengst dan zonder 
houtkant. Het was ook de scheiding tussen 2 stukken. Wat de eigenaar kwijt 
wilde op zijn stuk gooide hij in de houtkant. Hierdoor ontstond er dikwijls een 
ophoping waarop dan de bomen en struiken groeiden. 

Meermaals zien we hier tussen akkers en weiden bomenrijen al dan niet met 
struiken ertussen. Ofwel liep er vroeger een weg, ofwel was dit dan weer een 
perceelsgrens. Deze bestaan meestal uit eiken met daartussen vlier of lijsterbes. 
Op plaatsen waar het natter is vinden we dan weer els, wilg of populier. Deze 
hadden vooral als functie om zoveel mogelijk water op te zuigen en alzo het 
gebied of de rand ervan droger te krijgen. 
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De kleine bosjes hier en daar zijn vooral ontstaan door het in ongebruik raken 
van kleine percelen akkergrond. Waar het droog is vinden we vooral zomereik 
en berk. Op de natte stukken evolueert het naar broekbos. 

In het algemeen kan men stellen dat voor veel diersoorten, weze het nu 
insecten, spinnen, slakken, vogels, amfibieën, zoogdieren of andere, zo’n een 
haag of houtkant hun hele leefwereld uitmaakt. Vele dieren gebruiken een haag 
of houtkant dan weer sporadisch: om te schuilen, rusten, nestelen of voedsel te 
zoeken. Voor sommige soorten is het dan weer een uitvalsbasis om het 
omringende gebied af te schuimen. Weer andere soorten zullen bij hun 
verplaatsing door het open gebied gebruik maken van de bestaande houtige 
begroeiingen. Kortom, voor ontelbaar veel soorten hebben hagen, houtkanten 
en bomenrijen een belangrijke maar soortspecifieke betekenis. Men spreekt in 
dit verband soms van de ecologische infrastructuur van een soort. Ze zijn 
immers voor veel dieren wat voor ons wegen, voedselplaatsen en huizen zijn. 

Sommige insecten hebben een duidelijke voorkeur voor bepaalde 
plantensoorten. Het elzenhaantje, een klein donkerblauw kevertje, leeft 
uitsluitend op elzenstruiken of bomen. Sommige galwespen hebben eiken nodig 
om hun eitjes te leggen. Het voortbestaan van deze soorten is dus 
onherroepelijk verbonden aan lot van hun waardplanten. De vroeger algemeen 
voorkomende meikever, ooit door kinderen massaal gevangen, is in belangrijke 
mate achteruitgegaan door het verdwijnen van beukenhagen. Bij hagen en 
houtkanten samengesteld uit verschillende soorten bomen en struiken krijgen 
ook verschillende diersoorten binnen één en dezelfde plaats een kans. De kans 
op plagen wordt verminderd omdat insecten die een bepaalde plant verkiezen 
de buurplanten van een andere soort niet lusten. Bovendien zorgt die kleine 
beestjeswereld zelf voor de nodige evenwichten. Er zijn immers planteneters, 
maar ook roofinsecten en spinnen, en zelfs padden en andere insecteneters. 

De rijke variatie aan insecten, spinnen, wormen, rupsen, enz. is voor 
insectenetende vogels een waar feestmaal. Neem bijvoorbeeld de tjiftjaf, het 
groengele vogeltje dat we op iedere lentewandeling zijn eigen naam horen 
roepen. De tjiftjaf leeft in het struikgewas, het mannetje zit hoog in de struiken 
tjif-tjaf-tjif-tjaf te zingen terwijl het vrouwtje beneden in het dichte struikgewas 
bijna onvindbaar haar eitjes uitbroedt. 

Bramen maken van houtkanten soms een ondoordringbare muur. Met meidoorn 
en sleedoorn ertussen wordt het helemaal ontoegankelijk. Mensen met een in 
de natuur wat misplaatste zin voor orde en netheid, vinden deze struwelen maar 
niets. Voor zangvogels echter is dit een gedroomd broedgebied, een 
oninneembare vesting waar jongen veilig kunnen opgroeien. Merels en lijsters, 
winterkoninkjes en roodborstjes, gekraagde roodstaart, groenling en vele andere 
vinden hier een geschikt broedgebied. 
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Een typerende vogel voor een met houtkanten doorsneden akkergebied is de 
geelgors. Deze soort is samen met de houtkanten de laatste 10 jaar zeldzaam 
geworden. Ook de zo vaak door dichters bezongen nachtegaal gaat achteruit, 
omdat steeds meer bosjes en houtkanten verdwijnen. De vreugde van velen bij 
het horen van nachtegaalgezang is gebonden aan ruige bosjes met 
doornstruiken en brandnetels. 

In oudere houtkanten komen vaak holle stammen voor die dan weer een 
nestplaats bieden voor de torenvalk en de steenuil. Spechten hakken hun hol in 
een oude, meestal zieke boom. Het volgend jaar wordt die nestplaats gekraakt 
door een mees of ringmus. Wanneer vogels vanuit een houtkant op omringende 
akkers voedsel gaan zoeken, maakt de sperwer daar dankbaar gebruik van. 
Deze roofvogel jaagt immers op kleinere vogels. Hij vliegt met een snelle vlucht 
langs een houtkant. De opgeschrikte vogels vliegen van de akker naar de 
beschermende struiken, maar onderweg slaat de snelle sperwer zo nu en dan 
een vluchtend exemplaar. Het lijkt een vreemd schouwspel, maar de jonge 
sperwers moeten nu éénmaal ook eten. Bovendien worden zieke of zwakke 
exemplaren het eerst gevangen, zodat de sperwer daadwerkelijk bijdraagt tot de 
vitaliteit van de vogelstand. Een nest koolmezen kan bestaan uit 15 jongen, 
hiervan zullen er slechts 2 volwassen worden. 

Ook in de winter bieden hagen en houtkanten voor veel vogels heel wat 
voordeel. Soorten als eik en haagbeuk behouden in de winter hun dorre 
bladeren. Deze geven voor vele vogels een levensnoodzakelijke beschutting. 
Mezen en spechten zoeken op stammen naar voedsel. 

Ook bes- en nootdragende struiken spelen in de wintervoeding van vogels een 
beslissende rol. Bij de verdeling van het rantsoen heeft de natuur zelf een 
handige regeling bedacht. Sommige bessen zoals sporkenhout en rode 
karnoelje, zijn zacht en worden bijgevolg het eerst gegeten. Andere bessen, 
zoals die van meidoorn, zijn melig en onsmakelijk. De sleedoorn levert dan weer 
wrange, onsmakelijke pruimpjes die door de vogels slechts gegeten worden als 
de rest al op is, of nadat de vorst zijn werk heeft gedaan. 

Egels vinden onder een haag of houtkant beschutting en nestgelegenheid. Ze 
jagen bij nacht in omliggende tuinen en akkers op slakken, wormen en grote 
insecten. Ook de wezel gaat van hier op muizenjacht in het aanpalende gebied. 

Talloze kruiden en planten vestigen zich spontaan onder een haag of houtkant. 
Ze zijn kenmerkend voor verstoring, betreding, halfschaduw, . . . Kortom, het zijn 
soorten van bosranden en overhoekjes, witte dovenetel, look-zonder-look, 
stinkende gauwe, valse salie, hengel, brandnetel en kleefkruid. 
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Hoe ouder en wilder de haag, hoe meer de leefomstandigheden gelijken op deze 
van een oude houtkant op de rand van een bos. Naast de reeds genoemde 
soorten kunnen we hier nog verschillende soorten varens tegenkomen. Op 
plaatsen waar het wat natter is treffen we dan weer speenkruid, robertsbloem, 
bosandoorn, hop en bitterzoet aan. Op een enkele plaats heeft zich ooit de 
kleine maagdenpalm gevestigd. Door de steun die de bomen en struiken kunnen 
geven is het ook een geschikte plaats voor klimplanten. Deze zijn wilde 
kamperfoelie en klimop. Met zijn welriekende bloemen lokt de kamperfoelie 
vooral nachtvlinders aan. De plant verspreidt zijn zoete geur dan ook pas bij 
valavond. Ook wilde bramen en framboos maken gebruik van de steun die ze in 
hagen en houtkanten vinden. 

Veel plant- en diersoorten vinden in de houtkant een geschikt leefgebied. Het 
valt daarbij op dat veel soorten kenmerkend zijn voor bossen en bosranden. 
Hoge oude houtkanten, vooral langs diepe holle wegen, zijn immers een 
miniatuurnabootsing van een bos. 

Zoals bekend was ons land in vroegere tijden grotendeels bedekt met wouden. 
In het moderne landschap blijft daarvan nier veel meer overeind. Houtkanten en 
holle wegen zijn precies daarom belangrijk. In het landbouwgebied en 
verstedelijkte gebieden zijn het de laatste uitwijkingsmogelijkheden voor 
bossoorten. Hier kan de natuur nog rustig haar gang gaan. Veel plant- en 
diersoorten vinden in de houtkant een geschikt leefgebied. Het valt daarbij op 
dat veel soorten kenmerkend zijn voor bossen en bosranden. Hoge oude 
houtkanten, vooral langs diepe holle wegen, zijn immers een 
miniatuurnabootsing van een bos. Bovendien blijven populaties van één soort, 
verspreid over bossen en bosjes, via deze wijkplaatsen met elkaar in contact. 
Een ononderbroken patroon van houtkanten doorheen het open landelijke 
gebied is voor de overleving van veel soorten op lange termijn onmisbaar. 
Inteelt, zelf in de op eerste gezicht voldoende grote natuurgebieden, wordt op 
die manier vermeden. 

. DE TEEK EN DE ZIEKTE VAN LYME 

De Lyme-ziekte is een betrekkelijk recent herkende aandoening, die ook in ons 
land voorkomt. In 1976 werd, na een grote epidemie die zich voordeed onder 
kinderen, in het plaatsje Lyme (Connecticut, USA) een infectie beschreven, die 
overgebracht werd door bloedzuigende mijten: teken. Achteraf bezien was reeds 
eerder melding gemaakt van deze ziekte, maar diverse stadia van de 
aandoening werden niet met elkaar in verband gebracht. In 1982 werd door 
Burgdorfer de bacterie geïsoleerd. Het bleek een spirochaet te zijn: de borrelia 
burgdorfi. 
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Spirochaeten kennen we maar al te goed: syfilis of leus wordt veroorzaakt door 
een spirochaet, evenals aandoeningen zoals de ziekte van Weil, melkerskoorts 
en modderkoorts. Spirochaeten hebben het vermogen zich te verspreiden via 
bloed en lymfe om op deze wijze in het gehele lichaam verschijnselen te 
veroorzaken. 

Verwiideren 

Over het verwijderen van teken bestaan nogal wat verschillende opvattingen. 
Sommige artikelen raden aan om de teek met duim en wijsvinger beet te pakken 
en deze naar boven toe uit de huid te trekken. Het risico van deze methode is 
dat de teek wordt platgedrukt en men zichzelf een injectie met bacteriën geeft. 

Een andere methode die wordt beschreven is het verwijderen van de teek met 
een pincet nadat deze is verdoofd d.m.v. alcohol. Hierbij geldt de waarschuwing 
dat de teek tijdens het verdoven alsnog zijn maaginhoud, met spirochaeten, in 
de steek zou kunnen uitbraken. De veiligste manier om een teek te verwijderen 
is d.m.v. een tekentang. Met deze tekentang kan de teek stevig bij zijn kop 
worden beetgepakt en uit de huid worden verwijderd. 

Bescherming 

Om een tekenbeet te voorkomen moet u goed gekleed zijn, dus: broek met lange 
pijpen, overhemden en truien met lange mouwen, iets op het hoofd dragen, goed 
sluitende kleding. Sinds kort is er ook een middel verkrijgbaar dat u tegen teken 
beschermt. Dit middel, Plantacel Zeckenpech, verstoort bij teken de vitale 
functies, zoals zuiginstinct, de beweging, voortplanting enz., waardoor ze 
biologisch afsterven. Dit middel kan op de huid, die buiten de kleding steekt, 
worden aangebracht, waardoor de kans op een tekenbeet minimaal wordt. 

Teek 

De teek die in ons land voorkomt en de bacterie via het speeksel overbrengt is 
de Ixodes ricinus. Deze teek heeft een doorsnede van 2-3 mm. Nadat hij zich 
met bloed heeft vol gezogen heeft hij zelfs een doorsnede van 1 cm. De teek 
heeft een levenscyclus van 2 jaar: hierbij zijn larven, nimfen (in de groeifase 
tussen larf en teek) en volwassen insecten te onderscheiden. Een keer per 2-5 
dagen moeten ze zich voeden met bloed van een gastheer (mens of dier). 
Vooral nimfen en volwassen diertjes kunnen besmettelijk zijn en dus de bacterie 
overbrengen. Men schat dat tussen de 2 tot 30% van alle teken besmet zijn met 
de bacterie. Waarschijnlijk zijn er grote regionale verschillen in de 
besmettelijkheid. De teken zijn vooral actief van april tot oktober. 
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Ze houden zich op in bos- en duingebieden. Hangend aan grashelmen, twijgen 
en bladeren laten ze zich meevoeren door passanten en kruipen dan tot ze een 
piek vinden waar de huid niet al te dik is, zodat ze makkelijk een bloedvat 
kunnen bereiken. De primaire gastheer (en dus infectiebron) voor de teek zijn 
kleine knaagdieren (bijv. muizen). De teken kunnen echter de spirochaet 
overbrengen op grotere dieren bijv. reeën, schapen, paarden, vogels en dus ook 
de mens. Gebleken is dat veel mensen antistoffen tegen de spirochaet bezitten. 
Ze hebben dus contact gehad met de bacterie. Men heeft het idee dat slechts 2 
tot 3% van de besmette personen echt ziekteverschijnselen krijgt. 

Symptomen 

Schematisch wordt de aandoening in stadia verdeeld om enig inzicht te 
verkrijgen in de enorm verschillende ziektebeelden die kunnen voorkomen. Lang 
niet alle stadia hoeven op te treden. De spirochaet kan overal in het lichaam 
schade berokkenen. 

Stadiuml: Na de tekenbeet kan het 3 dagen tot 3 weken duren alvorens er 
verschijnselen ontstaan. Een huidaandoening op de plaats van de beet, die zich 
ringvormig uitbreidt (erythma migrans), komt het meest voor. Soms kan de 
huidaandoening vrij groot worden (2-15 cm). Daarbij kan ook het beeld van 
“griep” voorkomen met koorts, hoofdpijn en plaatselijk opgezette lymfeklieren. 
De duur van dit eerste stadium is enkele weken. 

Stadium 2: Na enkele weken tot enkele maanden neurologische kunnen 
verschijnselen optreden, bijvoorbeeld hersenvliesontsteking of zenuwontsteking 
met uitval en pijn. Ook ontstekingen van de hartspier en hartritmestoornissen 
zijn bekend. Typische verspringende spier- en gewrichtspijn en ernstige 
vermoeidheid kunnen ook bij dit stadium horen. 

Stadium 3: Enkele maanden tot jaren na de infectie kan de bacterie ernstige 
ontstekingen van een gewricht gaan veroorzaken. Verder kunnen ernstige 
neurologische verschijnselen optreden. Ook kan een chronische 
huidaandoening aan de ledematen een probleem gaan opleveren. Dit stadium is 
dus zeer invaliderend. Als men de lijst van mogelijke verschijnselen ziet, is de 
overeenkomst me het klinische beeld van syfilis erg frappant. Overdracht via 
seksueel contact is gelukkig niet bekend. 

Diagnose 

Om een juiste therapie in te stellen moet men eerst aan de hand van de 
verschijnselen (ziektebeeld), aangevuld met bloedonderzoek, tot de juiste 
diagnose komen. 
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De spirochaet is nauwelijks te kweken uit bloed van de mens, wel uit dat van een 
besmette teek. Men heeft wel de mogelijkheid om de antistoffen, die de besmette 
persoon tegen de bacterie maakt, te bepalen. Het duurt echter 4-6 weken na de 
besmetting, voordat deze antistoffen aantoonbaar zijn. 

Bij neurologische verschijnselen kan ook hersenvocht, verkregen met een 
ruggenprik, onderzocht worden. Derhalve zal de huisarts bij stadium 1 aan de 
hand van de verschijnselen (de ringvormige uitslag, gecombineerd met “griep”) 
de diagnose moeten stellen. Later kan bloedonderzoek de diagnose dan 
bewijzen. Verder moet het gegeven gestoken te zijn, de huisarts aan de 
diagnose doen denken. Maar niet altijd kan een patiënt zich dat herinneren. Ook 
het beroep (bosbouwer) en hobby’s (natuur) geven soms een waardevolle 
aanwijzing. 
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VERGADERINGEN 

. VERGADERINGEN 

De volgende bestuursvergaderingen hebben in het laatste werkjaar plaatsgehad. 

10 januari 97 - ‘t Heem Meeuwen 
7 februari 97 - Eksel 
7 maart 97- Brueghelheem Grote Brogel 
11 april 97 - ‘t Heem Meeuwen 
16 mei 97 - Brueghelheem Grote Brogel 
20 juni 97 - Brueghelheem Grote Brogel 
5 september 97 - Brueghelheem Grote Brogel 
3 oktober 97 - ‘t Heem Meeuwen 
14 november 97- Buurthuis Ellikom 

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 werking 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 werden er werkvergaderingen gehouden in verband 
met de grote activiteiten van onze vereniging (beheerswerken ,aankopen, 
wandelingen voorbereiden). Regelmatig wordt overleg gepleegd met de 
gemeentelijke overheden. 
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Onze afdeling is vertegenwoordigd in verschillende overleggroepen 

ALGEMENE VERGADERING NR-BRUSSEL 

Voor de Algemene vergadering van Natuurreservaten vzw in Brussel kunnen we 
twee personen afvaardigen. omdat we de kaap van de 100 leden overschreden 
hebben. 

- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
- Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen 

REGIONAAL OVERLEG DIEST 

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. 

- Mathieu Geelen, Weg n. Opoeteren 54, 3670 Neerglabbeek 
- Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote-Brogel 

CONSERVATORDAGEN 

Op de samenkomsten van de conservators worden de problemen van het 
natuurbeheer behandeld. 

- Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 

CULTUURRADEN 

In de cultuurraden zijn we vertegenwoordigd door: 
voor Peer 
- Piet Coninx, Lijsterbessenlaan 10, 

voor Meeuwen-Gruitrode 
- Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 

3990 Wijchmaal 

3670 Neerglabbeek 
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ADVIESRADEN LEEFMILIEU EN STRUCTUURPLANNING 

In de adviesraad Leefmilieu zijn we enkel in Meeuwen-Gruitrode 
vertegenwoordigd door 

- Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
- Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen 

Raad Milieu en Natuur van Peer 

- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 

TOK 

Dank zij T.O.K. ( Tewerkstelling en Opleiding Kansarmen) , kunnen we 
regelmatig beroep doen op enkele milieuarbeiders. 

- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 

LIKONA 

In LIKONA ( Limburgse koepel voor natuurstudie) zijn meerdere van onze 
leden echt actief betrokken. Likona is verdeeld in verschillende werkgroepen. 
Eén van deze is de vogelwerkgroep. Als onderdeel van deze vogelwerkgroep is 
er een kerkuilenwerkgroep actief. Het bestand en de nestkasten van de regio 
worden bijgehouden. 

-Alex Ballet, Hoogveldstraat 6, 3670 Meeuwen 

LIMNET 

We werken samen met de Limburse Natuurgidsen via Limnet. 

WATERING “DE VRENEBEEK” 

We zijn ook vertegenwoordigd in de Watering “De Vreenebeek”, waarvan het 
ambtsgebied overeenkomt met de zone waar onze afdeling actief is. 

- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
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DANKWOORD 

Dan kwoord. 

Als de dagen korter worden, de natuur aan haar winterslaap begint en de 
eindejaarsfeesten stilaan dichterbij komen, is het weer tijd om achter onze PC te 
kruipen en een jaarboek samen te stellen. Dit is het derde 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 tot stand dank zij de bereidwillige 
medewerking van: Freddy Janssens, Paul Capals, Michel Broeckmans, Jan 
Hendrix en Thieu Paesen voor het leveren van de teksten, kaarten, foto’s, 
grafieken en tabellen. Voor de zinvolle verbeteringen aan de Vlaamse taal 
danken we Dominique Vandewal. 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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