Dankwoord.
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 vierde 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, Willy Lipkens, Bart Paesen en
Virginie Van Baelen 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 aan het stadsbestuur van Peer,
dat instond voor het drukken van dit boek en Miel voor het drukken van de
omslag.
Het is ongetwijfeld
als een verkenning

beter dankzij hun zorgen, hun ideeën en inzichten. Bewaar het
door onze natuur.

De samensteller,
Michel Broeckmans

V.U. Paul Capals, Kaulillerweg

35, 3990 Grote Brogel.
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De bladeren beginnen van de bomen te vallen. De dagen zijn al kort. De lange
winteravonden staan voor de deur. Het sein om weer eens de balans op te
maken en een blik in de toekomst te werpen. Het resultaat van een jaar werken
ziet er goed uit. De doelstellingen die we verleden jaar gesteld hebben, zijn
grotendeels uitgevoerd of in uitvoeringsfase.
1998 is een topjaar voor de aangroei van ons reservaat. Dat zal in de toekomst
waarschijnlijk ook blijken. Op 16 oktober is de kaap van de 50 ha genomen met
een aankoop van meer dan 5 ha aan het begin van de Abeek, nabij het
schietveld van de luchtmacht. Deze aankoop gebeurde in het kader van een
Europees Lífe-project met de steun van het Vlaams Gewest, de Provincie
Limburg, het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruítrode
en
de onmisbare
steun van onze leden en sponsors. De firma Exxon Chemical wensen we voor
de tweede maal in het bijzonder te danken voor haar steun.
Jan Wouters is de laatste hand aan het leggen aan de beheersplannen voor
onze natuurgebieden. Het is een groot dossier geworden omdat de vallei van de
Abeek zoveel facetten heeft en er voor ieder gebied een aangepast beheer
nodig is.
De bebordingsactie is afgerond. Op de plaatsen waar het fietpad van het
Regionaal Landschap Kempen en Maasland langs een reservaat komt, is een
infobord geplaats met een kaartje en uitleg over het gebied.
Ook prijzen we het initiatief van de provincie Limburg om naamborden aan de
kleine waterlopen te plaatsen. De voorbijganger zal nu weten dat deze
waterlopen iets betekenen en geen riolen meer zijn. Om de kwaliteit van het
water in de Abeek op een goed peil te houden dient er opgelet te worden dat er
geen vervuild water in de zijbeken terecht komt. We stellen vast dat de
overstorten van de riolering te snel water naar de beek afleiden. Deze
overstorten dienen op zeer regelmatige tijdstippen gereinigd te worden.
Deze zomer hebben we weer twee beheerskampen kunnen laten doorgaan.
Eén week door de jeugdhuis ” De scherpe steen ” uit Peer, die door haar werk
een subsidie van de stad Peer heeft ontvangen. Deze subsidieregeling is
uitermate gunstig voor de natuur. De jeugd komt in contact met de natuur en ze
levert een positieve bijdrage aan het behoud ervan. Het tweede kamp ging uit
van onze jongeren die actief zijn in JNM. Tijdens dit provinciaal kamp werd er
gewerkt en geïnventariseerd.
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Op 8 augustus kregen we onverwacht onze vrienden van de afdeling Oostkamp
op bezoek, samen met hun Engelse gasten. Op één dag (de warmste van het
jaar) is het terrein rond de oude vijver van Kwanten vrijgesteld. Dat was een hele
opsteker voor onze beheersgroep.
De eerste samenkomst
met onze vrienden van de Stichting Limburgs
Landschap en de Wielewaal heeft plaatsgehad op 22 september . Het begin
van een samenwerking rond de Abeek, over de grenzen van de verenigingen
heen, is gemaakt. Op de volgende bijeenkomst zal ook Aminal uitgenodigd
worden. Samen kunnen we zo één geïntregeerd beheersplan voor de ganse
Abeekvallei opstellen. De natuur in onze mooie vallei zal er wel bij varen.

Dit vierde jaarboek vertelt U uitvoerig wat er dit jaar gebeurd is rond de Abeek.
Werp het niet weg. Geef het liever aan een vriend.

We wensen iedereen een vreugdevol en gezond nieuw jaar.
De Voorzitter, P. Capals

’
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. MEDEWERKERS
1. Bestuursleden
Voorzitter:
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.12.89
Secretaris:
Michel Broeckmans,

Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN

Tel: 01 ln9.39.64

Penninameester:
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 GROTE BROGEL Tel. 011/63.38.54
Bestuur:
Alex Ballet, Hoogveldstraat 6, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.31.78
Piet Coninx, Lijsterbessenlaan 10, 3990 WIJCHMAAL Tel. 01 lff3.47.38
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 01 ln9.12.76
Bart Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.25.64
Jan Paesen; Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 01 ln9.25.64
Mathieu Paesen, Gestelstraat 32, 3670 MEEUWEN Tel 01 ln9.29.05
Jaak Ramaekers, Gagelstraat 6, 3990 GROTE BROGEL Tel 011163.36.52
2. Beheersploeq
Conservator:
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.37.27
Adiunct-conservators:
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel: 01 lI79.39.64
Jean Moris, Kapellekestraat 8. 3990 PEER Tel 01 lI79.12.76
Een 20-tal mensen komt regelmatig helpen bij de beheerswerken.
3. Aankoopcel
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel 011163.12.89
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.37.27
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4. Inventarisatie
Mathieu Geelen, Weg n.Opoeteren 54, 3670 NEERGLABBEEK Tel 08918571.87
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.37.27
Bart Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 01 Ing.2564
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 01 lI7’9.25.64
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 28,367O MEEUWEN Tel 011/79.39.64
5. Natuurgidsen

/ wandelinaen

Mathieu Geelen, Weg n.Opoeteren 54, 3670 NEERGLABBEEK Tel 089185.71.87
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 01 lI79.25.64
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670.NEERGLABBEEK
Tel 089/85.54.94
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel 011163.12.89
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28,367O MEEUWEN Tel .011/79.39.64
Herman Vandewal, Torenstraat 19, 3670 MEEUWEN Tel:01 ln9.25.34

LEDEN
Aantal
dec.
okt.
okt.
okt.
Okt.

leden
1994
1995
1996
1997
1998

Meeuwen-Gruitrode
28
36
45
57
56

Peer
36
52
88
103
106

Totaal
64
88
133
160
162

Volgend jaar op naar de 200 leden !

WERKINGSGEBIED
Zie kaart op de volgende bladzijde.
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ABEEWALLEI

50 HA GROOT

Sinds de oprichting van de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer werden 50 ha
natuur in de vallei van de Abeek tussen het brongebied en de ZuidWillemsvaart, in beheer genomen. Ongeveer 40 ha hiervan werden aangekocht,
12 ha worden gehuurd.
De Abeek, die ontspringt op het schietveld op grondgebied van MeeuwenGruitrode, stroomt door een uitgesneden vallei, langs Meeuwen, de grens
Ellikom-Erpekom en Grote-Brogel, de vlakte van Bocholt in en meandert via
Reppel onder de Zuid-Willemsvaart door de natuurgebieden St-Martensheide en
de Luysen, beheerd door de Wielewaal. Zo stroomt ze verder naar het
Stamprooierbroek, 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 dankzij de betoelaging van het
Vlaams Gewest, maar ook dankzij de financiële ondersteuning door het
chemisch bedrijf Exxon Chemical.
Dit bedrijf steunt regelmatig éen of ander
natuurproject door aankoop van materiaal of de restfinanciering op zich te
nemen. Verder werd het rietlandcomplex van 10 ha ter hoogte van Erperheide
verder veilig gesteld door meer aankopen in dit gebied.
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 20-30 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 deze omgeving willen we onder de vorm van ondersteuningsovereenkomsten
met de betrokken eigenaars het gebied in een groter geheel veiligstellen.
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.
JAARBOEK
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. GEMEENTELIJK

NATUUR- EN NATUURONTWIKKELINGSBELEID

Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlannen

Meeuwen-Gruitrode

en Peer

In het kader van het gemeentelijk milieuconvenant werd door de gemeenten
Meeuwen-Gruitrode en de stad Peer een Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan
(GNOP) opgemaakt.
Dit diende het beleid dat de gemeente voor haar
grondgebied zal voeren op het vlak van het natuurbehoud te omschrijven.
Het
GNOP dient niet alleen te streven naar het tegengaan van de achteruitgang en
naar het behoud van de aanwezige natuurwaarden, maar dient deze ook te
herstellen, te ontwikkelen en uit te breiden.
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 (streefbeeld
landschappelijke
componenten,
ruimtelijk streefbeeld),
werden relevante
doelstellingen en aandachtspunten weerhouden voor de twee gemeenten.
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
- Sensibilisering
van de bevolking aangaande composteren, sluikstorten,
sluikstoken en mestspreiding. Hierin werden ook de scholen betrokken door
het aanleggen van een klein containerpark. Verder werd de selectieve
verzameling van afval gepromoot aan de hand van de afvalbode en het
afvalkalendertje.
Het containerpark werd verder uitgebouwd zodat nog
gerichter inzamelen mogelijk werd. Er werd deelgenomen aan de actie
“Proper straatbeeld”. Na de eindejaarsperiode was er de “Kerstboomactie”.
- Op verschillende plaatsen zijn er perken en wegbermen ingezaaid met een
bloemenmengeling. De opvolging van de wegbermen
gebeurde
volgens
het
wegbermbeheersplan.
Er is in de gemeente aan laanbeplanting gedaan en
waar nodig aan vernieuwing.
- Een inventaris van de verontreinigde sites werd opgemaakt en opgevolgd. In
dit zelfde kader zijn de grondwaterstromingen
bestudeerd. De nodige acties
zijn ondernomen voor het afleveren van een bodemattest.
- Het gemeentebestuur werkte mee aan de paddenoverzetactie op gebied van
verkeersveiligheid.
- Binnen het gemeentebestuur zijn er stappen ondernomen om enkele vennen
te herstellen en een poel aan te leggen in Neerglabbeek.
- Er zijn vier kerkuilkasten aangekocht door de gemeente. leder kerkdorp heeft
nu een kerkuilkast in de kerktoren staan.
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Er wordt gewerkt aan een natuureducatief park in Neerglabbeek.
Er wordt een aankoopsubsidie toegekend voor natuurverenigingen.
Bosbeheersplan.
Afbouwscenario voor illegale weekendverblijven.

Stad Peer

Gezien het feit dat de landbouwsector haar eigen verantwoordelijkheid
wil
opnemen voor het realiseren van een basislandschaps- en natuurkwaliteit in het
landbouwgebied,
werd door deze sector een GLOP (Gemeentelijk
LandbouwOntwikkelingsPlan)
ontwikkeld.
Hierin werden
maatregelen
geformuleerd inzake beheer van landschapselementen,
erfbeplanting en
voorstellen inzake sensibilisering en informatieverstrekking
naar landbouwers
toe. Deze voorstellen werden in het GNOP hernomen, zodat uiteindelijk een
twintigtal acties voor uitvoering op korte termijn (drie jaar) door de
begeleidingscommissie
werden weerhouden
en voor uitvoering aan de
gemeenteraad werden voorgesteld.
In 1998 werd gewerkt aan:
- rotatiebeheer (kappen) houtkanten;
- behoud en aanleg van groenelementen rond bebouwing;
- streekeigen laanbeplanting;
- herstel vlasroten Kruisakker en Vlasrootweg (Grote-Brogel);
- herstel van enkele poelen (o.a. in een gemeentebos op de Laarderheide).
Subsidies werden en worden verleend voor:
- onderhoud houtkanten;
- aankoop gronden in natuurgebied door terreinbeherende verenigingen;
- natuurbeheer uitgevoerd door derden (jeugd-, sport-, socioculturele organisaties).
Geen enkel natuurontwikkelingsproject
het Vlaams Gewest.

werd ingediend voor betoelaging door
f.j.
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JEUGDBOND
VZW.

VOOR NATUURSTUDIE

EN MILIEUBESCHERMING

Los van elke politieke, filosofische
of religieuze
overtuiging
groepeert
de
Jeugdbond
jongeren
onder een gemeenschappelijke
noemer: interesse en
eerbied voor natuur en milieu. Momenteel zijn dat zo’n 2500 jongeren, verdeeld
over het ganse Vlaamse land. Een kort woordje uitleg over de werking van deze
vereniging.
BESTE JONGEREN
Via deze weg zouden wij ons aan jullie willen voorstellen. Wie zijn wij, wat doen
wij, waarom.. . ? Wel, wij zijn van de J.N.M. (J.N.M. staat voor Jeugdbond voor
Natuurstudie en Milieubescherming).
De J.N.M. is een vereniging voor jongeren
tussen 8 en 25 jaar die geboeid zijn door de natuur.
Het doel van de J.N.M. is je te laten kennismaken met alles wat groeit en bloeit,
alsook werken aan een natuur- en mensvriendelijke
omgeving.
Dit gebeurt
d.m.v. talrijke afdelingen, werkgroepen,
excursies. voordrachten,
studies, acties,
tijdschriften, een infocentrum, . . . .
In december ‘97 hebben wij, Abeek-jongeren,
besloten de afdeling “Bree” terug
op te starten en hebben ze, hoe kan het anders, omgedoopt tot “J.N.M. Abeek”.
Onze afdeling is ontstaan uit een groepje enthousiaste
Natuurreservatenjongeren die op eigen benen wilden staan en zich toeleggen op dat mooie stukje
natuur in en rond de vallei van de Abeek ; want het mag gezegd worden dat wij
te doen hebben met één van de meest waardevolle
valleien in Vlaanderen.Maar
. . . je zult wel begrijpen dat wij als startende en nog totaal onbekende vereniging
op zoek zijn naar leden.. . . Dus: ben je tussen 12 en 25 jaar (wij zijn voorlopig te
“jong en onervaren” om de jongsten onder jullie bezig te kunnen houden) en ben
je geïnteresseerd
in natuur, boeien planten en beestjes jou, weet je iets over
kikkers of vogels, wil je weten hoe dat bloempje of die vlinder in het hooiland
heet, b8q je nieuwsgierig naar alles wat bew88gt en krioelt, of zit je liever met je
verrekijker in het gras te staren naar de vogels in de lucht . .. dan ben jij degene
die wij zoeken ! Kom eens een kijkje nemen op een van onze activiteiten . . . wij
zullen je met open armen ontvangen .. .
Voor meer informatie
Paesen Bart
Salviastraat 15
Me8UW8n

011/79.25.64
Bellen in het weekend.

kan je terecht bij :
Paesen Hilde
Genitsstraat 49
Meeuwen
011/79.21.50

Van Ba8len
Virginie
Snepstraat 21
Gruitrode
089185.48.47
Bellen in het weekend.
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OP ZOEK NAAR DE WORTELS
In de jaren ‘50 sluiten Belgische jongeren uit de grensstreek zich aan bij de
N.J.N., de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Er volgen Vlaamse
afdelingen. Die worden in 1958 gegroepeerd en omgedoopt tot B.J.N., de
Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie.
Voor het ontstaan van de B.J.N. werd in Vlaanderen reeds een andere
natuurvereniging uit de grond gestampt: de Wielewaal. Vanaf 1967 ontstaan
hierin jeugdafdelingen. Deze groeien geleidelijk naar onafhankelijkheid; er komt
een eigen bestuur. Zo ontstaat een tweede jeugdbond: de Wielewaaljongeren.
In 1983 besluiten deze groepen de handen ineen te slaan. Er volgt een fusie en
een nieuwe naam; de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming
(J.N.M.) is geboren.
UIT ONZE NAAM KAN JE HEEL WAT AFLEIDEN
JEUGD

Jeugdbond, om te beginnen. Jeugd situeerden wij oorspronkelijk tussen 12 en
25 jaar. Maar de prille jeugd bleef in de kou staan en sinds enige jaren kun je
ook tussen 8 en 12 jaar bij de Jeugdbond terecht, als pieper dan. Geen
“aardappel” of “lokfluitje” (zoals de dikke van Dale verklaart), maar een
piepjonge knaap of meid die al opgemerkt heeft hoe fraai een roodborstje zingt
wanneer de dauwdruppels nog aan de grashalmen bengelen... (en de andere
kinderen nog liggen te slapen). Zweef je ergens tussen 12 en 25 jaar, dan
behoor je tot het gros van de jeugdbonders. Over wat die te beleven krijgen,
gaat het merendeel van deze bladzijde. Eénmaal de kaap van de 25 voorbij,
worden gewone leden met een bedankje voor bewezen diensten aan de deur
gezet. Wij noemen ze van dan af “ouwe sokken”. Zij (en alle andere 25-plussers
trouwens) blijven met de Jeugdbond in contact via het steunlidmaatschap.
NATUURSTUDIE

EN - BEHEER

Wat staat er nog meer in onze naam? Natuurstudie. Dat betekent: erop uit
trekken, ploeteren door de modder en op handen en voeten door de bramen
kruipen, willen weten hoe die kever heet, en genieten zowel van een zeldzame
orchidee als van een alledaagse koolmees. Je kan ook je schouders zetten
onder het natuurbeheer: werken in reservaten, hooien, sleuren, graven...
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MILIEUSTUDIE

EN - BESCHERMING

Ook JNM doet heel wat aan milieustudie en - bescherming.Binnen
de
Milieuwerkgroep volgen we heel wat actuele milieuproblematieken
op. Als lid
van de Bond Beter Leefmilieu, nemen we onze verantwoordelijkheid
op, en
organiseren we vaak campagnes (samen met BBL). Snelle actie, gebaseerd op
goede achtergrondinfo, dat is onze stijl. Hoe dat week na week in onze
aktiviteiten vertaald wordt, doen we in de hiernavolgende bladzijden uit de
doeken.
P/EP!
Een letterwoord voor ‘Prille Initiatie, Eerste Pasjes’? ‘t Zou kunnen... Piep staat
voor het stukje werking van de JNM dat zich richt op de allerjongsten (tussen 8
en 13 jaar), die toch al oud genoeg zijn om duidelijk belangstelling te vertonen
voor wat groeit en bloeit, zweeft en zeilt, fladdert en fluit. Oudere jeugdbonders
begeleiden de “piepers” op hun avontuur door de natuur: leuke tochtjes door het
bos, een krieuwelende salamander in een kinderhand, lekker zoete bosbessen,
de geur van robertskruid, het krassen van de kraai... Natuurstudie en
natuurbeleving zijn ‘n vervlochten geheel in de kinderwereld. En daarin mag het
speelse element zeker niet vergeten worden. Dennenappelgevechten
en
ploeterpartijtjes, knutselen met gevonden spulletjes en op kamp al eens een
broodje bakken of een koe melken! De kunst van de “piep” bestaat erin
doorheen die heerlijke uren een dosis natuurbesef en eenvoudige kennis te
van
weven. Geen gemakkelijke kunst, daar kunnen de piepbegeleiders
meespreken!
OP KAMP
Kampen - vooral in de zomer, maar zeker ook daarbuiten : zijn onverbrekelijk
verbonden met JNM, zij vormen het jaarlijkse hoogtepunt van onze
jeugdbondswerking. De meer dan 50 zomerkampen zijn, . ..geloof het of niet.. .,
allemaal vlug volzet.
Je kan kiezen tussen:
natuurstudiekampen (waarbij iedereen aan iedereen wat leert)
natuurbeheerkampen (werkkampen dus)
natuurstudie + beheer (een prettige combinatie)
milieustudiekampen (vaak creatief, altijd interessant)
initiatiekampen (voor beginnende enthousiastelingen)
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Veelal vinden we onderdak in een kamphuis, boerderij of schooltje, of anders
scheidt alleen een tentzeil ons van de blote hemel. De organisatie ligt in handen
van de kampcommissie (het “KC”), die bestaat uit louter kampdeelnemers zelf.
Het dagelijks werk wordt verdeeld over alle aanwezigen: dus vlug leren
afwassen en aardappelen schillen! En ‘s avonds nachtvlinders vangen (en weer
loslaten), liederen kwelen, streekdranken proeven (waarom niet?), naar uilen
luisteren, volksdansen of gewoon de spullen determineren waarvoor overdag op
excursie niet genoeg tijd of literatuur voorhanden was. Als je dan zo’n
overheerlijk kamp hebt meegemaakt, kan je tijdens het nazomerfeest je
natuurvrienden en tientallen kampdeelnemers
weer ontmoeten, foto’s en
herinneringen uitwisselen en nog eens veel plezier beleven. Voor piepers
worden er aparte kampen georganiseerd: piepkampen.
WERKGROEPEN

Nieuwkomers in de jeugdbond zijn meestal geen specialisten. Gegrepen door
het wonder van een vogel of het ecologisch netwerk van een beekje, ontsteld
door de sombere toestand van de omgeving, zetten zij hun eerste stapjes in de
natuurstudie of milieubescherming.
Gaandeweg gaat de belangstelling nogal
eens overhellen naar één of meer specifieke onderwerpen. Al diegenen die naar
eenzelfde kant zijn overgeheld, vinden elkaar terug in een nationale werkgroep,
die een facet van de JNM-doelstellingen grondig uitdiept. Je kan kiezen voor de
vogelwerkgroep, die elk jaar de aankomstdata van de zomervogels bijhoudt,
maar ook speciale tellingen houdt van watervogels, kampen organiseert of
kerkuilenkasten plaatst. Ofwel voor de plantenwerkgroep, wanneer je liever lui in
het zonnetje ligt plantjes op naam te brengen. Bij de zoogdierenwerkgroep kan je
terecht voor vleermuisuitstappen, braakbalpluísweekends of live-trap-onderzoek,
waarbij muizen met speciale vallen levend worden gevangen en bestudeerd.
Ook een unieke zoogdiereninventarisatie
van Vlaanderen berust op het werk
van de ZWG van JNM. Tegenwoordig is de ‘viezebeestenwerkgroep’
erg in trek.
Alles wat kruipt, vliegt, graaft of jeukt en geen wervels heeft, is voor hen te gek.
Momenteel zijn kevers, slakken en dagvlinders een ware rage. Zij coördineren
het sprinkhanenproject, een inventarisatieproject van Vlaanderen. En natuurlijk
zijn er ook verschillende werkgroepen rond prangende milieuproblemen zoals
verkeer, energie, duurzame ontwikkeling, kringloop.. . , de Milieuwerkgroep dus,
De
met zijn interne werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de Ecocreagroep.
natuurbehoudswerkgroep
houdt van de wilde smaak van zweet en coördineert
het beheerwerk in natuurgebieden. J.N.M. levert trouwens het grootste aantal
manuren vrijwilligerswerk voor natuurbeheer in gans Vlaanderen.. .
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EN HET MILIEU
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De J.N.M. heeft de bescherming
van onze gehele leefwereld in zijn vaandel
geschreven,
en dat is niet niks. Elke J.N.M.-activiteit
is eigenlijk een klein
experimentje, een poging om op een milieuvriendelijke
manier door het leven te
gaan. Geen auto’s dus, maar de fiets of het openbaar vervoer gebruiken. Geen
wegwerpverpakkingen
(wist je dat op het meebrengen
van een cola-blikje op
kamp een boete staat van 3 dagen ‘corvee’?), maar zoeken naar alternatieven,
gezonde verse voeding, opruimacties... Gezien het uiteenlopend karakter van de
talrijke milieuonderwerpen
heeft een groep mensen binnen J.N.M. de M.W.G. in
het leven geroepen.
De M.W.G. werkt milieuprojecten
uit voor gans de
Jeugdbond,
maar ook naar een breder publiek toe. Het “kringloopproject”
bijvoorbeeld
drukt mensen met hun neus op de verspilling van materialen en de
waanzinnige
proporties
van de afvalbergen.
Door het promoten
van
kringlooppapier
tonen we dat er alternatieven
zijn. Verpakkingsmaterialen
die
duidelijk milieuonvriendelijk
zijn, zoals PVC-flessen krijgen in de winkelrekken
een doodskopje opgekleefd.. . Een ander heet hangijzer is ‘de betonnering van
Europa’, een problematiek
die J.N.M. samen met de Bond Beter Leefmilieu
grondig opvolgt.
LEESVOER

IN JE BRIEVENBUS

Wie lid wordt van de J.N.M. krijgt in zijn loopbaan heel wat te lezen ! Niet te
versmaden is uiteraard het lijfblad van de jeugdbonder,
Euglena.
Vanwaar die gekke naam ?
Het is de wetenschappelijke
benaming voor een ééncellig wezentje dat zowel bij
het dieren- als bij het plantenrijk wordt ingedeeld. Zes keer per jaar valt deze
vette brok leesvoer
in je brievenbus.
Naast gewone informatieve
nummers
verschijnen
er af en toe ook themanummers
(natuurbeheer,
ecologie van de
Noordzee, libellen,...). Bovendien is er voor de piepers het analoge Kikkertje,
waarin zij allerlei leuke artikels en verslagen van activiteiten aantreffen.
Een tweede brok lectuur die je met je lidmaatschap koopt, is het afdelingsblad.
Daarin krijg je de plaatselijke activiteitenkalender
voorgeschoteld,
naast heel wat
die hun vinger
wetenswaardigheden,
kleinere artikels, enz... Voor jeugdbonders
aan de pols van het bestuursleven
willen houden,
is er (gratis)
het
bestuurlijke
Hierin
vind
je, naast
mededelingsblad
Bestuursberichten.
aangelegenheden
ook allerlei aankondigingen
en dringende berichtjes. En dan
zijn er nog de werkgroepstijdschriften
die je voor een prikje in je bus krijgt.
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SECRETARIAAT
Voor de dagelijkse afhandeling van de administratie kan de jeugdbond rekenen
op het Nationaal Secretariaat en twee voltijdse bedienden en de gedetacheerde
leerkracht. Het Nationaal Secretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstraat
140 te 9000 Gent, telefoon 09/223.47.81, fax 09/223.28.05. Het is elke werkdag
open tussen 8 en 17 uur.
UITGEVERIJ

EN INFOCENTRUM

Voor de jeugdbonder die er alles over wil weten, zijn er op ons secretariaat
massa’s publicaties ter beschikking. Vooreerst is er de winkel, waar JNM een
unicum in Vlaanderen beheert qua aanbod van determinatietabellen en gidsen.
Op de tweede verdieping van het nationaal secretariaat is ook het infocentrum
gevestigd, onder het motto “meer weten is sterker staan”. Zowel leden als nietleden kunnen er terecht voor allerlei achtergrondinformatie over de natuur en
het leefmilieu. De mensen die op ons secretariaat werken, staan je graag bij
voor alle mogelijke problemen of bestellingen.
LID WORDEN
Op ons rekeningnummer
9000 Gent) stort je:
450
500
650
250

fr.
fr.
fr.
fr.

001-2280592-04

(van JNM, Kortrijksepoortstraat

140,

als je tussen 8 en 13 jaar bent
als je tussen 13 en 25 jaar bent
als je ouder bent dan 25 jaar en dus steunlid wordt
voor elke van je zus(sen) of broer(s) die ook lid wil(len) worden.

Na dit eenvoudig ritueel van jouw kant schieten wij uit onze sloffen.
Voortaan:
krijg je minstens zesmaal per jaar het tijdschrift Euglena
ontvang je het plaatselijk afdelingsblad
ben je verzekerd tijdens JNM-aktiviteiten
geniet je een forse vermindering op onze winkelprijzen
kosten werkgroepstijdschriften nog minder (soms gratis)
maak je deel uit van de leukste Jeugdbond aller tijden!
Dit was de J.N.M. in een notendop. We hopen dat we u voldoende informatie
omtrent onze vereniging verschaft hebben.
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POL VANDEWAL 1996

Pol bracht in de laatste maanden waarin hij bij ons was een groot deel van zgn
tijd door met het inventariseren van vogels langs de Abeek. Meer dan 20 dagen
liep hij langs en soms ook in de Abeek om de vogels aan te strepen, die hij zag
of hoorde.
Het traject van de Abeek van de Monnikswijer tot de molen van Reppel werd
door hem meerdere malen afgelopen tussen maart en juni 7996.
Zijn aantekenblaadjes bevatten dan ook een groot aantal gegevens. Om dit
werk van Pol niet te laten verloren gaan, publiceren wij deze gegevens in dit
jaarverslag.

1Pol nogmaals dank en niet alleen om deze gegevens (f.j.).
Het traject langs de Abeekvallei
verdeelde Pol in een 20-tal deeltrajecten.
deeltraject doorliep hij eenmaal of tweemaal, sommige drie- of viermaal.

Elk

In totaal werden meer dan 3.000 vogels geteld, verdeeld over 83 soorten.
Wanneer
we de maximale aantallen
bijeentellen
van elke soort die hij
waargenomen
heeft op één dag per deeltraject dan komen wij uit op ongeveer
2750 vogels, wat omgerekend
betekent dat hij één vogel aanstreepte om de 6
meter. Van de sinds 1972 waargenomen
soorten (100 soorten) in de omgeving
van de Abeek, vonden we niet minder dan 83 soorten vermeld
op zijn
aantekenblaadjes.
De meest algemene soorten (top 10) zijn winterkoninkje
(336 waarnemingen),
tjiftjaf (331), vink (268), merel (228) roek (195)
roodborstje (183)
houtduif
(162), zanglijster (152) zwartkop (147 en tuinfluiter (112). Deze algemene
soorten maken meer dan 2/3 van het aantal waarnemingen
uit. Talrijker zijn de
soorten met veel minder waarnemingen:
30 soorten werden minder dan 5 maal
waargenomen
langs de Abeek. Deze soorten maken ongeveer
1/40 van het
totaal van de waarnemingen
uit.
Opmerkelijk
zijn volgende
zeldzame kensoorten
voor open water, heide,
moerassen, rietlanden, moerasbossen:
blauwborst, boomklever, boomleeuwerik,
boompieper, bosuil, braamsluiper,
dodaars, havik, ijsvogel, kleine bonte specht,
slobeend,
waterral,
zwart stern en zwarte specht.
pijlstaart,
rietzanger,
blauwborst, boomleeuwerik,
ijsvogel, nachtzwaluw en zwarte specht zijn soorten
genoemd in bijlage I van de EG-Vogelrichtlijn
(criteria voor opname van een
gebied als vogelrichtlijngebied).
Opmerkelijk is een (laatste?) waarneming
van
de rietzanger, een soort waarvan de totale populatie in Vlaanderen ineengestort
is.
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. PADDESTOELEN
VERSLAG VAN
ABEEKVALLEI

EEN

MYCOLOGISCHE

WANDELING

DOORHEEN

DE

Al een tijdje geleden mochten we, op uitnodiging van Mycolim, het bezoek
ontvangen van de Antwerpse Mycologische Kring en de Cercle Mycologique
Bruxelloise. Een 40-tal paddestoelspecialisten daagde zaterdag 19 oktober 1996
op voor een wandeling doorheen het Cluysenaersbos (bos gelegen tussen de
Hoogstraat in Grote-Brogel en de Abeek, richting onze percelen Hendrix en
Kerkfabriek, gelegen langs de Abeek.
Niet minder dan 127 soorten paddestoelen werden waargenomen, of later
geïdentificeerd, op een traject van 800 m. Vooral het Cluysenaersbos was zeer
soortenrijk.
Het is ook een oud bos, wat wel niet te zien is aan de jonge
boomopslag, maar deze oppervlakte is sinds meer dan 225 jaar bezet met een
bosbegroeiing.
Ook het perceel van de Kerkfabriek van Grote-Brogel is erg
soortenrijk en dit door de aanwezigheid van nog niet helemaal vergane
populierenstobben. Ook de overkant van de Abeek werd even aangedaan.
Na de middag werden het rietland en het elzenbroekbos gelegen tussen
Erperheide en de monding van de Gielisbeek in de Abeek bezocht. Ook hier
een schat aan zeldzame soorten. De namiddag leverde nog 88 soorten op,
waaronder het zeldame Rietwieltje en de waarschijnlijk nieuwe soort voor
Vlaanderen én België Enfoloma bispotigerum.
Een enkele te laat gekomen mycoloog verdwaalde in een elzen-wilgenmoeras
achter Monshof in Reppel. Ook deze specialist bracht enkele waardevolle
soorten aan, waaronder zelfs de zeer zeldzame Dwergmelkzwam (slechts op
enkele plaatsen in België).
In totaal leverde die dag een 200-tal soorten op, wat de Abeek tot een van de
beste vindplaatsen maakt voor paddestoelen. Een 55tal soorten van deze 200
kwam nog niet voor op de lijst van 369 soorten die we hadden voor de
Abeekvallei.
Bijgaand vindt u een lijst van paddestoelen met, voor zover ze een Nederlandse
naam hebben, ook deze soms erg onwaarschijnlijke klinkende namen zoals
gelig
oorzwammetje,
botercollybia,
bleke
geelvezelgordijnzwam,
grote
molenaar,
rimpelende
melkzwam,
witte
groenstelsatijnzwam
paadenhaartaailing,
spekzwoerdzwam,
stinkmycena,
tranende franjehoed,
kogelwerper, rietwieltje, . .. .
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DE RODE BOSMIER.
Als kind heeft iedereen wel eens in een mierenhoop gepeuterd om dan geboeid
naar het gewriemel te kijken. Wij konden het nog, maar tegenwoordig moet je
steeds verder zoeken naar een mierenhoop van de rode bosmier. Maar waarom
is de rode bosmier zo belangrijk ? In de winter vormt een mierenhoop van de
rode bosmier het hoofdvoedsel voor de groene specht. De groene specht leeft
het hele jaar door van mieren. In de warmere maanden van het jaar zijn er
mieren genoeg aanwezig in houtkanten, in de randen van weiden, op
braakliggende percelen en zelfs in een mooi gemaaid gazon. Anderzijds
brengen verschillende
soorten insecten hun larvestadium door in een
mierenhoop. Als de mieren verdwijnen, verdwijnen deze insecten ook.
1. Een korte beschriivina

van het leven van de rode bosmier.

Als in maart de eerste zonnestralen de aarde opwarmen, komen de werksters uit
het nest gekropen om zich te koesteren na de lange winter. En als ze eenmaal
zijn opgewarmd, kruipen ze terug in het nest om daar de zonne-energie af te
geven tot de temperatuur in het hele nest overal zo een 27°C bedraagt.
Nu kunnen de koningin en de jonge werksters in ideale omstandigheden aan de
slag. De koningin begint aan het eerste legsel van het seizoen. Na het
verpoppen duurt het nog een maand vooraleer hieruit gevleugelde mannetjes
en/of koninginnen uitkruipen. Deze doen dan hun bruidsvlucht en zwermen uit.
Uit de eieren die de koningin legt na halfweg april komen echter alleen
onvruchtbare wijtjes voort; dit heeft te maken met het voedsel (minder
ribonucleïnezuur)
dat de koningin nu van de vermagerde werksters krijgt
aangeboden. Jonge werksters houden zich de eerste
zes weken vooral bezig met het voeden van de
koningin en het broed, het leegeten van prooidieren
en herstellingen aan het nest. Kort aan de ingangen
staan werksters die als reservekrachten
kunnen
fungeren zowel binnen als buiten het nest. Jonge
werksters komen pas na een vijftigtal dagen op
buitendienst, degene die in de late herfst pas worden
geboren in het volgende voorjaar. Zij moeten zich
vetmesten om de koningin dan te kunnen verzorgen.
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De buitendienst
kan individueel
sterk verschillen.
De meeste werksters
verzamelen het koolhydraatrijke
vocht dat door bladluizen wordt afgescheiden;
het zogenaamde melken. Zonder de mieren zou deze honigdauw op de bladeren
vallen en gaan schimmelen, zodat deze zouden afvallen. Bladluizen die zich niet
laten melken of die niet rendabel zijn, worden afgevoerd
om te dienen als
voedsel voor het nest. Vermits bladluizen zeer plaatstrouw zijn, leiden er vaste
transportroutes
van en naar het nest. Op deze paden leren de jonge werksters
de omgeving van het nest kennen. Meer ervaren werksters wijken van deze
vaste wegen af om in de omgeving spinnen, pissebedden , regenwormen
enz. te
vangen. De buit wordt in het nest opgegeten door voedsters die het doorgeven
aan de koningin en haar larven. Een werkster wordt gemiddeld twee jaar tot
maximum vier jaar. De leeftijd van de koningin kan oplopen tot vijftien jaar. De
mannetjes, die uit de onbevruchte eitjes worden geboren, is maar een kort leven
beschoren.
Na de bevruchting
is hun rol uitgespeeld.
Ook de meeste
Eens buiten
koninginnen leven kort want als ze uitvliegen beginnen de gevaren.
het nest worden ze beschouwd als een indringster en gedood door de werksters.
Slaagt ze er echter in om zich te laten adopteren in het nest, dan zal ze, om te
overleven,
met de moederkoningin
moeten wedijveren
om aandacht van de
voedsters..

Rode bosmieren samen met bladluizen. Ze verdragen
elkaar
honingdauw
die de bladluizen afscheiden.
Het hoofdvoedsel
bosmieren bestaat immers voornameIJk uit insecten.
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Meerdere koninginnen
in een nest betekent ook meer werksters, een groter
fourageergebied
en de mogelijkheid
om dochternesten
af te splitsen.
Het
uitsterfrisico
kan zo worden gedrukt zolang de volken blijven samenwerken.
Vooral in het voorjaar of als er voedselschaarste
is, ontstaat er tussen de
buurtnesten
wel eens oorlog waarbij er ook doden vallen. Vijfduizend dode
mieren op een dag is geen zeldzaamheid.
Die doden worden als buit naar het
nest gevoerd en daar opgegeten. Het buurvolk dat verliest, verhuist naar een
plaats verder van het strijdperk en zo ontstaat er tussen de twee buurtnesten
een soort niemandsland
. Als er in de herfst echter weer een overmaat aan
voedsel is, dan kunnen beide volkeren weer hetzelfde gebied delen. Het eten
dat nu wordt verzameld, dient niet meer voor de eieren of de larven maar voor
de aanmaak van een vetreserve om de winter door te komen.
In een mierennest
kunnen ook nog andere
gasten wonen. De larve van de gouden tor
“CETONIA
Aurata”
leeft
van
het vers
aangesleept
nestmateriaal
van de mieren tot
hij zich inspint in een cocon van hout en leem
om te verpoppen.
De volwassen
kever treft
bloemen
van
men
vooral
aan
op
rozen,fruitbloemen,
vlier en schermbloemigen.
Als hij vliegt, gaan de dekschilden
niet
omhoog zoals bij andere kevers; de vleugels
worden
naar buiten
gestoken
door een
spleetvormige
gleuf aan de zijkant van de
dekschilden.

Gouden tor

De larve van de mierenzakkever
“CLYTRA quadrapunctata”
klampt zich aan de
werksters vast en laat zich naar het nest slepen. Daar eet hij, veilig beschermd
door zijn kokervorrnig
omhulsel, van de jonge mierenlarven
, de eitjes of de
poppen. Als hij wordt aangevallen
door de woedende werksters trekt hij zich
terug in zijn zakje zodat alleen de twee voorste poten uitsteken. Hij verlaat het
nest pas na twee tot vier jaar als volwassen kever om eitjes te leggen. Elk eitje
wordt door het wijfje omhuld met uitwerpselen en als de larven uitkomen, begint
het verhaal opnieuw.
Onder zo een hoopje dennennaalden
meer dan men kan vermoeden.

en takjes aan de bosrand

schuilt toch

(W. L.)
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OVERSTROMINGEN

NAJAAR 1998

Na 12 uur onafgebroken
regen, voorafgegaan door
een periode van nat weer,
was er wateroverlast op
vele plaatsen.
Op 1
november hebben we de
Abeek bezocht om een
idee te krijgen van de
waterstand.
In de loop van de
namiddag
was
het
hoogste peil bereikt. Voor zover wij weten was dit het hoogste peil dat wij ooit
gekend hebben. In Reppel was de situatie ondertussen kritiek geworden. Het
belang van een natuurlijke beek met voldoende overstromingsgebieden
bewijst
het nut van een intacte beekvallei.
Voor het grootste gedeelte is de Abeekvallei een aanéénschakeling
van
laagveenmoerassen. Veel percelen aan de Abeek zijn slechts in de droogste
maanden van het jaar begaanbaar en dan is het dikwijls nog oppassen
geblazen. Het zijn net deze laagveengebieden die een groot absorberend
vermogen hebben. In periodes met droogte geven ze geleidelijk water af aan de
beek terwijl ze vooral in de natte periodes veel water kunnen opslaan. Vooral
veenmossoorten hebben een groot absorberend vermogen. Veenmos kan tot
40x zijn eigen gewicht aan water opslaan. Laagveengebieden werken dus
eigenlijk ais een grote spons.
Ook liggen er in de Abeekvallei grote eenheden broekbossen. Het woord broek
is afgeleid van het vroeg-middeleeuwse brok of brake en betekent laag, drassig
land. Indien je een laagveenmoeras ongemoeid laat, eindigt de successie altijd
in een broekbos. Op plaatsen met laagveen is elzenopslag kenmerkend terwijl in
hoogveen de natuurlijke successie eindigt in een berkenbos. Omdat deze
broekbossen ontstaan zijn uit veengebieden vervullen ze ook dezelfde functie
als een laagveengebied. Doordat er door het bladerdek van de bomen minder
zonlicht valt op de oppervlakte zal, de verdamping door de zon veel geringer
zijn. De grondwaterstand zal weliswaar dalen door de verdamping van het water
door de bladeren.
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Een overzicht :
Reppel kerk : 10 cm onder de brug, het canadabos langs de Abeek stond
volledig onder water. Er is een max. debiet aan de watermolen.
Waterstraat: perceel onder water tot aan Losbeek Perceel van den Duits: de
leesbeek loopt over de toegangsweg, enkel een deel van het hooggelegen deel
van het perceel staat niet onder water. De Abeek stroomt rechtdoor ons perceel
op en vloeit aan de andere hoek verder. Het water komt tot aan de brug, het
water loopt eromheen.
Stuk van Hendrix: genaderd vanuit Ellikom : tot 10 cm onder de brug. Alleen
vooraan (15 m langs de beek) is de oever begaanbaar. Geen doorgang mogelijk.
Ellikom, Brogelerweg:
7 cm onder brug. Aan de Hoogmolen zijn brug en
toegangsweg overstroomd als gevolg van een dijkdoorbraak. Ter hoogte van
Erperheide zijn de percelen overstroomd tot 20 m van de beek. Aan de
samenvloeiing was het water al aan het terugtrekken. 5 m van de beek stond
onder.
Berenheidemolen:
hoog peil maar geen probleem.

Besluit: nergens geen probleem, moest de Abeek rechtgetrokken
zijn dan was er overstroming in Reppel geweest.

Het overstroomde stuk van den Duits te Peer.
Als aanvulling op dit artikel geven we in de volgende bladzijden wat meer uitleg
over het ontstaan van het Kempisch Plateau en een Kempisch beekdal.
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ONTSTAAN VAN HET KEMPISCH PLATEAU EN BEEKDAL
1. Geoloaie van de streek.

2 MILJOEN

JAAR

GELEDEN.

De Maas mondt te Aken uit in de
Rijn. De Rijn stroomt over NoordLimburg. Door het warme klimaat
kwam de zee tot het noorden van
Antwerpen.
Het rijnzand dat nu
gewonnen wordt, is dus afgezet
door de Rijn.

600.000

JAAR

GELEDEN.

De Maas mondt ten noorden van
Luik uit in de laagvlakte en zet er
een puinwaaier
af, bestaande uit
een 15 meter dikke puinlaag.
droog
gevallen
Vanuit
de
van
noorden
Noordzee
ten
Denemarken
waaiden
krachtige
winden naar het zuiden. Deze
winden voerden zanddeeltjes mee
en die zetten zich af op de
puinwaaier.

HUIDIGE

TOESTAND.

Dit is de situatie van 10.000 jaar
geleden. Door de sterke erosie
van de omliggende zandgebieden
verlaagt het terrein. Een deel van
de puinwaaier
biedt door zijn
grindafzettingen
weerstand
aan
erosie en behoudt nagenoeg zijn
oorspronkelijk niveau.
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De Maas, ondertussen
al heel wat bescheidener
maar toch nog grootser en
wilder dan nu, baande zich tijdens en na de ijstijd opnieuw een weg door haar
eigen puinkegel. Niet in één keer, maar met verschillende
pauzes, zodat de
verschillende
“Maasterrassen”
ontstonden.
Overigens
spoelde de Maas niet
alleen materiaal weg. In periodes van relatieve rust (lage stroomsnelheid)
werd
ook slib afgezet. Het leverde vruchtbare rivierleem of klei op.
Regen en sneeuw vallen jaar na jaar op het plateau en het water stroomt er in
alle windrichtingen
vanaf. Niet alleen rechtstreeks
maar ook onrechtstreeks:
grote hoeveelheden
regen- en smeltwater sijpelen in het poreuze grind- en
zandpakket en vormen grondwaterlagen.
Vroeg of laat komt ook dit grondwater
aan de oppervlakte
en verzamelt zich in beken die via de Maas of de Schelde
het water terug naar zee brengen. De waterscheidingslijn,
een denkbeeldige
lijn
die het stroombekken van de Maas scheidt van dat van de Schelde, loopt dwars
over het plateau. (Vandaar Waterschei).
Grondwater dat aan de oppervlakte
komt, betekent leven! Het soms jarenlange
verblijf in de grond heeft ervoor gezorgd dat voedingsstoffen
(mineralen)
opgenomen werden. De plantengroei is dan ook weelderig en de omgeving zuur
(bij gebrek aan kalk). De ideale omstandigheden
voor de vorming van veen.
Veen ontstaat doordat honderden
jaren lang afgestorven
plantenmateriaal
bewaard blijft in een zuurstofloze
omgeving.
Deze veengrond
speelde een
belangrijke rol in het latere grondgebruik.
2. Ontstaan

van de Abeek,

Kempisch

beekdal.

Het brongebied van de Abeek ligt op het militair domein in het zuiden van de
gemeente Meeuwen-Gruitrode.
Dit gebied is nog een mooie restante van de
vroegere heidevelden,
bestaande uit droge en natte heide (vennen). Vanuit die
vennen, gelegen in dit ‘.,.,
gebied,
vertrekt
de :
Abeek
zonder
een @~*~~(~~a~
wm--**p
eigenlijke
bron.
Een
zmdawT~“dl
gracht,
vertrekkend
-aan de Monnikswijer en
--lopend
tot aan
de
Broekvennen,
is het
.?omm*I*rrnb>ahgbPnruagprille
begin
van de
@rvrm”““”
Abeek.
De overloop
-lkkk~*mmn~
tbW@-*6rp-U-blvm(rydWvan zo’n ven vormt het
kMWSM#~&V*S=h.W~
ti*ontstaan
van
vele
WlCUZ5Mdr*mnd-m.
beken in het Kempisch
plateau.
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Bij het verlaten van de Broekvennen krijgt de Abeek haar eigenlijke
meanderende
loop door broekbossen, populieraanplantingen,
ruigtes en
vochtige hooilanden. Naargelang de Abeek verder loopt, wordt ze onderweg
gevoed met kwelwater aan de rand van haar eigen loop. Dit kwelwater is
eigenlijk regenwater dat gevallen is op het Kempisch plateau. Door het
hoogteverschil tussen plateau en beekdal komt dit water terug aan de
oppervlakte op de laagste plaatsen. Dit is zuiver en mineraalrijk water, wat
resulteert in een bijzondere flora rond de beekoevers.
(m.b.)

Doorsnede van een Kempisch beekdal
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. EEN ZILVEREN-MAANSVERDUISTERING

IN VLAANDEREN?

Een maansverduistering
heeft iets mysterieus, maar je kan er donder op
zeggen dat de maan de volgende dag of nacht weer van de partij is. Bij de
fraaie parelmoervlinder
die zijn naam draagt, de Zilveren maan, lijkt het in
Vlaanderen
helaas anders te lopen.
Nu de laatste twee Vlaamse
vindplaatsen niet langer onderdak bieden aan deze vlinder, zal hij bij een
herziening van de Rode Lijst van de status ‘Met uitstenren bedreigd’ (Maes
& Van Dyck, 1996) naar de categorie ‘Uitgestorven’
moeten verhuizen. Een
nieuwe zwarte bladzijde in de annalen van de Vlaamse vlinderfauna wordt
geschreven.
tekst: Dirk Maes & Hans Van Dyck
Deze tekst werd overgenomen uit ‘Vlinders’, 7ïjdschnR van De Vlinderstichting,
november 1997, jaargang 72, nummer 4 en handelt over de parelmoervlinder
Zilveren maan, die in 1994 voor het laatst waargenomen werd in Vlaanderen in
de A beekvallei.
De in de tekst vernoemde percelen kwamen in 1995 en in 1997 in eigendom en in
beheer van de vereniging.
Het moerasviooltje, de waardplant van deze vlindersoort, is momenteel aan een
sterke uitbreiding toe, maar het uitsterven van deze vlinder in de Abeekvallei en in
Vlaanderen hebben wij niet meer kunnen voorkomen. Het verdwijnen van andere
soorten zullen wv des te meer trachten tegen te gaan. (f.j.)
Biotoop en levenswijze
De Zilveren maan (Clossiana silene) is een soort van
\
moerassen en schrale, vochtige gras- en hooilanden
in de buurt van vochtige (broek)bossen waar de
voornaamste waardplant groeit: het moerasviooltje
(Viola palusttis) (Bink, 1992). De aanwezigheid van
de waardplant alleen volstaat echter niet, hij moet er
voldoende talrijk staan en dan nog liefst in een vrij
open situatie. De rupsen hebben immers meerdere
exemplaren van dit viooltje nodig om volgroeid te
,?
geraken en de vrouwtjes vinden veel sneller geschikte
ei-afzetplanten als die niet overgroeid zijn door de
Bovendien besteden de rupsen, net als bij sommige
omringende vegetatie.
andere parelmoervlinders,
aardig wat tijd aan zonnen, maar een te hoge
vegetatie biedt daarvoor een te koele omgeving.
De vlinder vliegt in twee
generaties, waarvan de eerste van half mei tot eind juni te vinden is en de
tweede van half juli tot eind augustus. De overwintering gebeurt als rups (Tax,
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Vroeger en nu
Tot halverwege deze eeuw was de Zilveren maan in Vlaanderen vrij verspreid te
vinden, vooral ten oosten van de lijn Antwerpen-Brussel
(figuur 1). Een
bijzonder sterke daling van het aantal vindplaatsen deed zich voor in het begin
van de jaren vijftig en een tweede minder uitgesproken achteruitgang vond
plaats in de tweede helft van de jaren zeventig (figuur 2).
Janssen (1966)
bestempelde de soort nog als ‘verbreid in vochtige weilanden’ met topjaren in de
vroege jaren veertig, maar hij constateerde in de volgende twee decennia een
opmerkelijke terugval in de verspreiding. In het begin van de jaren tachtig stelde
Jans (1983) reeds vast dat het Zilveren maan-bestand recent uitgedund is tot
één enkele behoorlijke populatie in natuurreservaat ‘De Zegge’ nabij Geel in de
Kempen, en een handvol erg kleine populaties elders in de Antwerpse en
Limburgse Kempen en mogelijk in het Brusselse Zonienbos. In de loop van het
inventarisatie-project van de Vlaamse Vlinderwerkgroep in de jaren negentig
werd de Zilveren maan in zeer klein aantal op slechts twee plaatsen in het
noorden van de provincie Limburg (in de vallei van de Abeek) waargenomen.
Beide gebieden worden beheerd door de vzw Natuurreservaten, zijn elk zo’n 2
hectare groot en liggen slechts 800 meter van elkaar verwijderd.
We bezochten dit jaar beide terreinen, maar de Zilveren maan bleek niet langer
van de partij. Het eerste gebied betrof een voedselarm vochtig grasland met
aangrenzend een bloemrijk hooiland. Ondanks vrij intensief zoeken werden hier
Gezien de toestand van de
zelfs geen Moerasviooltjes meer gevonden.
vegetatie ter plaatse, moet de oorzaak van het verdwijnen van waardplant en
vlinder duidelijk bij verdroging en de
daarmee gepaard gaande verruiging
worden gezocht.
In het tweede
gebiedje bleek het Moerasviooltje nog
wel aanwezig, maar in vrij lage
dichtheden en ook daar waren sporen
van verdroging duidelijk merkbaar. Het
nectaraanbod was er bovendien nogal
laag doordat het perceel enerzijds
begrensd werd door een naaldbos en
anderzijds door vrij intensief beweide
graslanden met paarden.
Het ziet er dus naar uit dat de Zilveren maan uit Vlaanderen is verdwenen.
Binnen een periode van minder dan 50 jaar tuimelde zijn status van ‘redelijk
verbreid’ tot ‘uitgestorven’. Hiermee wordt de al zo lange lijst van uitgestorven
dagvlinders voor - Vlaanderen (maar liefst 21!; Maes & Van Dyck, 1996) alweer
een eenheid langer.- Dat de achteruitgang van de Zilveren maan niet beperkt is
tot Vlaanderen blijkt uit het feit dat de soort ook in Nederland en Wallonië op de
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Rode Lijst staat, als respectievelijk
‘Kwetsbaar’ (Goffart et al., 1992).
Verklaring

‘Bedreigd’ (Wynhoff & Van Swaay, 1995) en

van de achteruitgang

De Zilveren maan moet het hebben van vochtige en schrale leefgebieden.
Dergelijke gebieden hebben de jongste decennia niet alleen te lijden van
habitatverlies en de daarmee gepaard gaande versnippering, maar hebben op
de koop toe sterk af te rekenen met de gecombineerde invloed van twee andere
‘vl-bedreigingen: verdroging en vermesting. Hierdoor ging het aantal geschikte
standplaatsen van het moerasviooltje sterk achteruit en verdween de Zilveren
maan, al dan niet gelijktijdig, ‘met zijn waardplant. Intensivering van de landbouw
in valleigebieden (zowel wat landbouwtechnieken als ruimtebeslag betreft) heeft
geleid tot het op grote schaal omzetten van historische, vochtige hooilanden (of
eventuele graasweiden) tot raaigraslanden of maïsakkers. Het omzetten van
bloem- en dus nectarrijke hooilanden in nectarloze monoculturen kan er
eveneens toe bijgedragen hebben dat de Zilveren maan niet meer in staat was
om in zijn vrij grote nectarbehoefte te voorzien. In kleine restpopulaties kunnen
toevallige populatieschommelingen
uiteindelijk voor de fatale afloop zorgen.
Mogelijk heeft dit ook in de laatste twee vliegplaatsen voor de Zilveren maan
meegespeeld.
Ook in Nederland zijn de populaties in Midden-Limburg en Noord-Brabant recent
verdwenen (Veling, 1995). De laatste waarneming in Noord-Brabant dateert van
begin jaren tachtig uit Schaijk (Caspers et al., 1998).
Uit de
verspreidingskaartjes in Nederland blijkt bovendien dat de achteruitgang sterker
is in valleigebieden in het zuiden van Nederland dan in de veenvveidegebieden
in het noorden. Tax (1989) schrijft dit toe aan het rechttrekken van de beken
waardoor geschikte leefgebieden voor waardplant en vlinder (overgangen van
moeras naar nat grasland) verdwenen.
Dit trieste verhaal kan net zo goed verteld worden voor alle andere soorten van
vochtige tot natte en schrale leefgebieden (heiden en/of hooilanden) in
Vlaanderen; bijvoorbeeld aan de Moerasparelmoervlinder
uit moerassige weiden
met Blauw knoop (uitgestorven sinds 1959) het Pimpernelblauwtje van vochtige,
matig voedselarme hooilanden met Grote pimpernel (uitgestorven sinds 1980)
bedreigde
verdwenen
Veenhooibeestje
en
het
het
waarschijnlijk
Heidegentiaanblauwtje
van vochtige heideterreinen.
Momenteel kunnen we
vochtminnende of -gevoelige soorten bijna enkel nog in reservaten of militaire
Maar ook in deze laatste gebieden wordt de
domeinen vinden.
waterhuishouding sterk bepaald, of tenminste beïnvloed door infiltratiegebieden
en drainage nabij of ver buiten deze terreinen. Beheer, behoud en herstel van
dergelijke vochtige leefgebieden met parels van vlinders en andere organismen,
dienen af te stappen van een beperkte perceelsvisie en uit te breiden naar een
NATUUR
RESERVATENB

JAARBOEK
AFDELING

34

1998 NATUURRESERVATEN
MEEUWEN-GRUITRODE

vzw
/ PEER

RESERVATENWERKING

. .:

herstel op grotere landschappelijke
schaal met oog voor hydrologische
processen. Nu in Vlaanderen de uitwerking van een Vlaams Ecologisch Netwerk
(vergelijkbaar met de Ecologische Hoofdstructuur in Nederland) actueel is, is
een pleidooi voor een dergelijke landschappelijke aanpak en planning niet uit de
lucht.
Het nieuwe decreet op het natuurbehoud moet hiertoe de nodige
juridische instrumenten leveren. We pleiten er alvast voor dat er bij de
uitwerking van een ecologische hoofdstructuur wordt uitgegaan van doordachte
criteria op een grotere schaal (als hydrologische relaties) en niet enkel van een
ad hoc aan elkaar rijgen van reservaten zonder functionele banden. Dat zou
een gemiste kans zijn voor de natuur en de vlinders in Vlaanderen.
Spontane

herkolonisatie

of herintroductie?

De realisatie van een ecologische hoofdstructuur met onder meer het accent op
beekdalen, kan goede kansen bieden om nieuwe geschikte biotopen te
scheppen. Maar de Zilveren maan staat bekend als een honkvaste vlinder (Bink,
1992) die zelden afstanden van meer dan 500 meter aflegt (Veling, 1995). De
vestiging van de Zilveren maan op Vlieland (waarschijnlijk vanaf Terschelling)
toont echter aan dat de soort in staat is om nieuwe gebieden te koloniseren (en
zelfs 5 km zee kan overvliegen) vanuit een vrij grote bronpopulatie (Veling,
1995). Voor een spontane herkolonisatie van Vlaamse gebieden vanuit de
dichtstbijgelegen grote populaties in Nederland of Wallonië moet de Zilveren
maan al gauw meer dan honderd kilometer overbruggen en dat lijkt dan ook zo
goed als uitgesloten. Als de soort niet op eigen kracht in staat is om zich te
hervestigen in Vlaanderen, zou herintroductie een handje kunnen helpen. Dit
gebeurde in Nederland reeds in 1993 in het natuurreservaat ‘De Schraallanden
van de Meije’ bij Nieuwkoop (Pavlicek-van Beek & Van der Made, 1995). De
vraag is echter of er in Vlaanderen actueel nog plaatsen zijn waar de Zilveren
maan een geschikt leefgebied kan vinden? Mogelijk zullen eerst op potentieel
geschikte plaatsen aan de hand van aangepast beheer en ook door
natuurontwikkeling
grotere oppervlakten van bij elkaar liggende geschikte
leefgebieden gecreëerd moeten worden. Potentiële gebieden die momenteel
slechts erg kleine percelen met Moerasviooltje herbergen, vinden we ondermeer
in het Stamprooierbroek in Molenbeersel, in de Vallei van de Zwarte Beek in
Koersel (Beringen) en mogelijk nog op enkele plaatsen in de Antwerpse Kempen
(bijvoorbeeld De Zegge).
Maar ondertussen zal de vlinderliefhebber in Vlaanderen enkel nog van een
Zilveren maan aan het nachtelijke firmament kunnen genieten, al dan niet
verduisterd. Een magere troost .. .
Literatuur
Biink, F., 1992. Ecologische Atlas van de dagvlinders van Noordwest-Europa.
Schuyt & Co, Haarlem.
NATUUR
RESERVATEN3

JAARBOEK
1998 NATUURRESERVATEN
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE

vzw
/ PEER

RESERVATENWERKING
Caspers, T., F. Post (et al.), 1996. Natuur in Noord-Brabant. Brabants
Landschap, Haaren.
Goffart, P., M. Baguette & B. De Bast, 1992. La situation des Lépidopteres en
Wallonie.ou que sont nos papillons devenus? Bulletin et Annales de la Société
royal belge Entomologique, 128: 355392.
Jans, P. 1983. Zilveren Maan Clossiana selene. In: Willockx, R. (red),
Bedreigde planten en dieren in Vlaanderen. De Wielewaal, Turnhout,. p. 17.
Janssen, A. 1966. Lijst van Lepidoptera uit de Antwerpse omgeving ll.
Schakel (Tijdschrift van het Kontaktcomitee van de Kringen voor natuurstudie en
Natuurbescherming in het Antwerpse), 4, 39-42.
Maes, D. & H. Van Dyck, 1996. Een gedocumenteerde Rode lijst van de
dagvlinders van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud,
3: 1454.
Pavlicek-van Beek, T. & J. van der Made, 1995. De Zilveren maan, terug in
het Groene Hart. Vlinders, 10(l), 22-24.
Tax, M., 1989. Atlas van de Nederlandse dagvlinders. Natuurmonumenten, ‘s
Graveland/De Vlinderstichting, Wageningen.
Veling, K., 1995. Vlinders in het Nederlandse landschap 1987-1992.
Rapportnummer VS 95.02. De Vlinderstichting, Wageningen.
Wynhoff, 1. & C. van Swaay, 1995. Bedreigde en kwetsbare dagvlinders in
Nederland; basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. Rapportnr. VS 95.01,
De Vlinderstichting, Wageningen.

-

--#
P

JAARBOEK
AFDELING
36

1998 NATUURRESERVATEN
MEEUWEN-GRUITRODE

vzw
/ PEER

RESERVATENWERKING

.

. VISMIGRATIE(KNELPUNTEN)

OP DE ABEEK

De Studie naar de mogelijkheden
van de bevordetfng van vismigratie
op
priorifaire waterlopen in het Maasbekken (Vanden Auweele l., De Charleroy D.
en Beyens J., 1998) werd opgestart door de Provinciale Vissenjcommissie van
Limburg en uitgevoerd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in
samenwerking met het Instituut voor Natuurbehoud en Afdeling Water, Afdeling
Natuur en Afdeling Bos en Groen van AMINAL.
Deze studie beoogt een praktisch huipmiddel te bieden voor de waterbeheerders
en de natuurbeheerders
bij het saneren van de migratieknelpunten
voor
vismigratie. De bedoeling is een duidelijk overzicht te geven van de migratieknelpunten op de pnontaire waterlopen. Er wordt eveneens getracht mogelijke
oplossingen voor de migratieknelpunten te bieden.
In totaal werden 153 knelpunten onderzocht, waarvan 20 op de Abeek. Hiervan
liggen er 9 in het werkingsgebied van onze afdeling.
Het gedeelte dat betrekking heeft op de Abeek en binnen het werkingsgebied van
onze afdeling ligt, wordt dan ook hierna overgenomen.
Een knelpunt heet? zich bij de 1 november-overstroming
laatst van ‘nature’ bijna
opgelost. De Abeek heeff ter hoogte van de Hoogmolen de lagerliggende Vellerloop ingenomen. De Abeek brak nl. doorheen haar dijk langs de ovenoopconstructie.
Het moment om voor dit knelpunt een betere oplossing uit te
werken.(fj.)
Vismigratie
Op 26 april 1996 werd door het Comité van Ministers van de Benelux
Economische Unie een beschikking inzake de vrije vismigratie van vissoorten in
Deze
de hydrografische stroomgebieden van de Benelux goedgekeurd.
beschikking bevat een programma ter bescherming van de vispopulaties dat
voor 1 januari 2010 moet leiden tot de vrije migratie (trek) van alle vissoorten in
alle hydrografische stroomgebieden, ongeacht de beheerder ervan. Ook in
verschillende actiepunten van het Vlaams MINA-plan 2 wordt aangedrongen op
het wegwerken van migratieknelpunten en worden hiervoor financiële middelen
voorzien.
Meestal neemt men enkel het gebeuren waarbij vissoorten zich verplaatsen over
een lange afstand in beschouwing wanneer men het over vismigratie heeft.
Vismigratie kan echter ook plaats vinden in kleinere watersystemen. Hierbij is de
afstand van de migratiewegen veel kleiner. Knelpunten voor de vismigratie zijn
zowel de achteruitgang en het onbereikbaar worden van habitats als menselijke
beïnvloeding van de migratieroute van de vis. Allerlei soorten kunstwerken
zoals stuwen, watermolens en bodemvallen vormen belangrijke knelpunten voor
de migrerende vissoorten.
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Vismigratie is sterk afhankelijk van de vissoort en van het levensstadium waarin
de vis zich bevindt. De verplaatsingen van de vis zijn functioneel voor de
overleving van de soort. Vissen trekken om een geschikt paaihabitat te vinden,
ze trekken om plaatsen met een beter of groter voedselaanbod te zoeken of om
zich te verschuilen tegen predatie. Soms treden migraties op bij ongunstige
omstandigheden zoals bij watervervuiling of het droogvallen van beek.
Tijdelijke variaties in de leefomgeving kunnen een impact hebben op de groei,
overleving en migratie van vissoorten. Zo zullen hoge watertemperaturen, lage
zuurstofconcentraties, lage afvoeren en piekdebieten hierop een directe invloed
hebben. Wanneer er veranderingen optreden in het habitat of binnen de
migratieroute van de populatie kan het gevaar bestaan dat de vissoort zijn
levenscyclus niet kan voltooien. In dergelijke omstandigheden moet de vis in
staat zijn te migreren naar meer gunstige plaatsen.
Meerdere
soorten
barrières
kunnen
de
vismigratie echter hinderen. Een aantal van
deze kunstwerken
zoals bodemvallen
en
stuwen zijn aangelegd ten behoeve van de
waterbeheersing. Ook watermolens vormen een
knelpunt. Voor de werking van deze molens
werden waterlopen immers uit het diepste van
de vallei gehaald om zo het nodige verval aan
het waterrad kunstmatig te creëren. Vervallen
kunnen
ontstaan
stroomafwaarts
een
bodemplaat of een duiker na ruiming van de
beek. Maar ook natuurlijke elementen zoals een
omgevallen
boom of een verzakte oever
kunnen een hindernis voor vismigratie vormen.
Stuw aan de Berenheidemolen
Inventarisatie

vismigratieknelpunten

Omwille van het verschil in ecologische waarde tussen de verschillende beken
en rivieren onderling werden de waardevolle waterlopen eerst geïnventariseerd.
Hierdoor vergroot eveneens de kans dat knelpunten hier het eerst worden
aangepakt, wat uiteraard belangrijk is voor het behoud van nog overgebleven
natuurwaarden.
Daarom werd een volgorde voorgesteld voor de Vlaamse
waterlopen, waarbij het bekken van de Maas met inbegrip van de bekkens van
de Dommel, de Mark, en de Witbeek als eerste gerangschikt werd. Het aantal
waterlopen in het Maasbekken is dermate groot dat gestart werd met het
opstellen van een prioriteitenlijst. Hierin werden een aantal, onder specifieke
criteria geselecteerde waterlopen opgesomd. Allereerst werd de ecologische
waarde bepaald van de waterlopen. Dit houdt in dat wordt nagegaan wat de
kwaliteit van het water is, hoe de structuurkenmerken zich voordoen en of er
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kwaliteit van het water is, hoe de structuurkenmerken zich voordoen en of er
eventueel een interessante fauna- en/of flora aanwezig is. Bijzondere aandacht
werd hierbij besteed aan de kwaliteit van het visbestand. Er werd enerzijds
rekening gehouden met een rijke vispopulatie maar anderzijds ook met de
aanwezigheid van beschermde en bedreigde vissoorten. Bepaalde waterlopen
kunnen ook geselecteerd worden omwille van de natuurverbindingsfunctie die ze
vervullen.
Bij het opstellen van de prioriteitenlijst werd uiteraard rekening gehouden met
reeds bestaande beleids- en onderzoeksdocumenten:
de Beschikking van het
Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, de typologiestudies
van de UIA, de biologische waarderingskaarten,
de habitatrichtlijngebieden,
de
kwaliteitsdoelstellingen
voor oppervlaktewateren, de waterkwaliteitsgegevens
van de VMM, de kwetsbaarheidskaart, rapporten van het Instituut voor Bosbouw
en Wildbeheer en van het Instituut voor Natuurbehoud betreffende de
visbestanden.
Een 12-tal waterlopen werden geïnventariseerd in het Maasbekken:
Dommel, Lossing (Emissaire), Bollisserbeek, Warmbeek, Abeek,
Witbeek, Bosbeek, Jeker, Voer, Veurs en Berwijn.

Itterbeek,

De Abeek werd hierbij geïnventariseerd onder meer omwille van de hoge
ecologische kwetsbaarheid, ligging in een habitatrichtlijngebied, prioritaire zone
(typologiestudie), viswaterkwaliteit deels nnremwaterkwaliteit, rijk en interessant
visbestand met onder meer beekprik, serpeling en bittervoorn.
Oplossingsmogelijkheden

voor

migratieknelpunten

Er werd daarom voorgesteld om bij het uitwerken van een geschikte oplossing
voor de migratieknelpunten volgende prioriteitenlijst te volgen:
1. Waar mogelijk doet men er beter aan de stuwen te verwijderen en de rivier
opnieuw in te richten met een natuurlijk verval.
2. Indien volledig herstel niet mogelijk is, kan men rond de obstakels lange
omleidingskanalen
aanleggen die een sterker verval hebben en die met
behulp van wortelstronken.
boomstammen en aanplantingen, als een
natuurlijke (meanderende) beek met hoge ruwheid worden ingericht.
Dergelijke omleidingen kunnen naast hun functie als visdoorgang, ook
dienen als paai- opgroei- of verblijfsplaats voor de stroomminnende soorten.
3. Slechts indien beide voorgaande mogelijkheden zijn nagegaan en negatief
werden bevonden kan men gaan denken aan de aanleg van eigenlijke
bekkentrappen met V-vormige overlaten of hellingen uit stortsteen.
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Fasering in aanpak van migratieknelpunten
Door de veelheid aan migratieknelpunten
wordt het voor de water- en
natuurbeheerders onoverzichtelijk om deze knelpunten concreet aan te pakken.
Daarom werd voorgesteld om een fasering in de aanpak van de knelpunten aan
te brengen. Deze fasering berust dan op het toekennen van een graad van
hoogdringendheid voor het oplossen van de knelpunten. In fase 1 werden die
knelpunten ondergebracht die het snelst dienen aangepakt te worden. Het
oplossen van de knelpunten die in fase 2 werden ondergebracht kan iets langer
uitgesteld worden. De graad van hoogdringendheid
is het minst bij de
knelpunten die geklasseerd werden in fase 3. Daarnaast kunnen bepaalde
beektrajecten vanuit het standpunt van vismigratie worden opgegeven zodat
knelpunten hier niet meer moeten opgelost worden. Deze knelpunten werden
dan in fase 4 ondergebracht. Hierbij dient wel in het achterhoofd te worden
gehouden dat alle opgesomde knelpunten moeten opgeheven worden. Er werd
immers voorafgaand aan de inventarisatie een selectie gemaakt van de
waterlopen die zouden geïnventariseerd worden. Het is dan ook de bedoeling de
geselecteerde waterlopen volledig vrij te maken van migratieknelpunten.
Op basis van de gestelde criteria dienen nagenoeg al (15 van de 20) knelpunten
op de Abeek van Klein Gestel tot de betonnen afzink naar de Maas in Ophoven
in de eerste fase aangepakt te worden Dit omwille van
- het interessante visbestand dat voorkomt op het beschouwde traject
(evenwichtige, rijke visstand en/of bedreigde vissoorten);
- uitzonderlijk goede structuurkenmerken en/of vegetatie die het traject bezit.
Enkele knelpunten op de Abeek kunnen langer uitgesteld worden (fase 2):
Doorgang onder de Zuid-Willemsvaart,
Klootsmolen, stuw op grens met
Nederland, stuw in het Stamprooierbroek en de kruising van de Abeek met de
Itterbeek.
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EVOLUTIE WATERKWALITEIT
Waterkwaliteit
Biologische

waterlopen

in Peer en Meeuwen-Gruitrode

in 1997

waterkwaliteitsgegevens

Dommel
De tot 1994 zwaar verontreinigde
Dommel heeft zich vermoedelijk
hersteld:
matige, mogelijk goede kwaliteit in 1997. (Geen analysegegevens
t.b.v. KleineBrogel).
- Dommel:
- matige kwaliteit t.b.v. Bosschel (constant),
matige kwaliteit t.b.v. Bomerstraat
en omleidingsweg
van
slechte
kwaliteit
in
1994
naar
matige
kwaliteit in 1996
7
en 1997);
- Bollisenbeek:
- van slechte kwaliteit in 1994 ter hoogte van de
Blijleverstraat-Tichelovenstraat
naar
matige
waterkwaliteit
in 1996 en 1997;
- Kleine beek op- en afwaarts Houterstraatloop:
matige kwaliteit in 1997;
- Warmbeek
(VrenenbeekIJongemansbeekIBroekbeek):
van matige
kwaliteit in 1994 naar goede kwaliteit in 1996 en 1997;

Abeek
-

Abeek: matige kwaliteit in Meeuwen-cantrum
(verbetering)
goede kwaliteit in 1997 ter hoogte van de Neermolen in Ellikom.
Bullenbeek: slechte biologische kwaliteit voor monding in Abeek
Gielisbeek: goede kwaliteit in 1996 en 1997 (constant);

Itterbeek
- Itterbeek: matige kwaliteit
- Wijshagerbeek:
matige kwaliteit
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WATERLOPEN

IN MEEUWEN-GRUITRODE

EN PEER

(gegevens medegedeeld door de Vlaamse Milieumaatschappij)
EER+MEEUWEN
I

i

I

Basis Prati Index

Zuurstof-Index

1 Belgische Biotische Index 1
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1998 ABEEK-VALLEI

Meer dan in de vorige jaren nam de oppervlakte natuurgebied toe, die door de
afdeling veiliggesteld werd. Voor immers niet minder dan 22 ha natuurgebied
werden de notariele aktes verleden, zodat eind 1998 de oppervlakte in beheer
nagenoeg 54 ha bedroeg. Europese steun (LIFE-project), die we voor het jaar
1998 konden genieten en de steun van particulieren deden ons een grote
sprong vooruit maken.
Voor een overzicht van laatst aangekochte percelen
wordt verwezen naar bijgaande tabel. Voor de situering van de zones, gebieden
en de terreinen in beheer wordt verwezen naar de kaarten.
Een 10-tal beheerswerken (zondagvoormiddagen) werden georganiseerd. Twee
jeugdkampen grepen plaats (zie elders in dit jaarboek). Een 20-tal leden van de
Wildbeheerseenheid
van Peer waren, net als vorig jaar, op een
zondagvoormiddag op de afspraak om te maaien. Ook niet te vergeten: het werk
van een paardenliefhebber
en meerdere vrijwilligers,
die buiten de
zondagvoormiddagen werk verrichten in het reservaat.
Aan het beheersplan en aan de erkenning als reservaat wordt verder gewerkt.
De in 1998 opgerichte beheerscommissie vergaderde 3 maal met de opsteller
van het beheerplan, Jan Wouters. Dit beheersplan is in afwerking.
Verder benoemde het hoofdbestuur
adjunct-conservators.

in september

een conservator

en twee

En als laatste dienen de publieke wandelingen, de wandelingen op aanvraag,
de Open Natuurdag en de Dag van de Natuur (20 en 21 november) vermeld te
worden.
Een stap naar een verdere educatieve ontsluiting van de Abeekvallei: bewegwijzerd wandelcircuit Ellikom-Erpekom van het Regionaal Landschap kon
voorlopig nog niet gezet worden. ‘Het landschap wordt u gratis aangeboden
door land- en tuinbouw ’ is nog niet voor vandaag, wellicht voor morgen.
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ZONE 1: ‘Grote Heide - Donderslaciheide’
Gemeente:
Meeuwen-Gruitrode

(Meeuwen en Wijshagen)

Locatie:
brongebied Abeek, noord-oostelijk
Helchteren met randzone

deel van Militair

Domein Schietveld

van

Veiligstelling:
In januari werd de aankoopakte van het ‘Oud bos‘ ( 3,74 ha) aan de Kolisbergen
verleden.
Via een Europees LIFE-project, opgezet om de veiligstelling van hei(schrale)
terreinen te ondersteunen, werden deze en andere percelen verworven.
Dit
mooie stuifduingebied is nagenoeg het enige landduingebied in beheer door de
vzw Natuurreservaten.
Beheer:
In het 10 ha grote boomrijke heideterrein in huur van de gemeente werd de
Amerikaanse vogel kers verder bestreden. Een 14-tal mandagen werd midden
oktober geleverd door het OCMW-project Opleiding Kansarmen (TOK). Een
verdere opvolging van de vogelkersbestrijding dient te gebeuren. Een verdere
uitdunning van berken en eiken dient opgenomen te worden in het beheer.
Acties:
Overzetactie
elders.

amfibieën

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

(Meeuwen en Wijshagen)

Locatie:
valleigebied tussen De Damp (Het Broek) en de weg Meeuwen - Helchteren
Veiligstelling:
In deze zone, met twee prioritaire kernen (Broekkant en Klein-Gestel), hadden
we begin van dit jaar (1998) een oppervlakte in eigendom van net geen 1 ha.
We mochten deze oppervlakte gevoelig uitbreiden met 6,6 ha.
In het voorjaar kochten we een jonge bosaanplanting van 0,6 ha
Half
oktober
werd
een
vroegere
populierenaanplanting
op
de
Donderslagbemden
gekocht.
Deze percelen hebben een gezamenlijke
oppervlakte van 5,3 ha en zijn gelegen tegenover de eerste vijver van Het
Broek. De populieren waren niet in de koop inbegrepen en werden gekapt eind
april-begin mei 1998.
In dezelfde maand konden we een verkoopsovereenkomst
tekenen voor een
oppervlakte van 0,7 ha gelegen ter hoogte van de Krommendijk: deels
populierenaanplant
met een kleine
oude weekend-vijver,
deels een
elzenbroekbos.
Voor een evenwichtige uitbouw van een reservaat over de ganse bovenloop van
de Abeek, dienen in deze zone, zeker ter hoogte van Broekkant en
Vliegeneinde, bijkomende (vrijkomende) gronden in beheer,
genomen te
worden.
Beheer:
Voor de broekbossen: spontane natuurontwikkeling en dus als beheer: ‘niets
doen’.
In de vroegere populierenaanplantingen,
gelegen In den Damp, dient een deel
van het takhout van de gekapte populieren verwijderd te worden, om zo het
perceel gemakkelijker toegankelijk te maken en geschikter te maken voor
begrazing.
Deze werken werden uitgevoerd op de Dag van de Natuur (20 en 21 november)
Bijkomende afrastering zal dienen geplaatst te worden.
Een project voor
subsidiering wordt hiervoor best aangevraagd.
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ZONE 3: ‘Ellikom’
Gemeente:
Meeuwen-Gruitrode

(Ellikom, Meeuwen), Peer (Grote-BrogeWErpekom)

Locatie:
valleigebied gelegen tussen weg Meeuwen - Helchteren en de weg Peer - Bree
(omgeving Dorpermolen, stroomafwaartse deel van de Gielisbeek, Luythegge,
Oude Berenheidemolen, Hoogmolen en Oude Neermolen)
Veiligstelling:
In dit gebied werden in 1998’7 ha natuurgebied aangekocht.
Volgende oppervlakte kwam in 1998 in beheer:
- 1,2 ha rietland en elzenbroekbos
en 1,9 ha wilgenstruweel
in de
Erpecommerbemden;
- 1,5 ha elzenbroekbos In het Duivelsbroek;
- 26 are bos met bron en 17 are elzenbroekbos op Meeuwerkant ter hoogte van
samenvloei Abeek-Vlasroterbeek;
- 32 are overgang rietland-elzenbroekbos en 28 are elzenbroekbos (ter hoogte
van de Berenheidemolen) in de Klokbemden;
- 1,36 ha sparrenbos, overgaand in een populierenbos, in de Slagmolenbemden
ter hoogte van de samenvloei Gielisbeek - Abeek.
- 28 are elzenbos, Broekkant het gehucht in Meeuwen.
Beheer:
Broekbossen: spontane natuurontwikkeling en dus als beheer: ‘niets doen’ .
Een deel van een kleine elzenaanplanting werd gekapt met kapmachtiging door
de vroegere eigenaar in het voorjaar. De kapping wordt voortgezet in de winter.
Rietlanden: om de 3 à 5 jaar kappen van de struikopslag.
Hooilanden: twee hooilanden (oppervlakte 23 are) achter Erperheide werden op
Ook een
26 juni na lange tijd opnieuw gemaaid samen met 5 TOK-arbeiders.
smalle doorgang doorheen het rietland werd op die dag gemaaid.
Het hooiland op de Luythegge werd deels door vrijwilligers gemaaid.
Het huidige beheer door landbouwers van de nog enkele voorkomende
bloemrijke hooilanden in deze zone, o.a. langs de Bullenbeek en Gielisbeek
dient verdergezet te worden, eventueel door Natuurreservaten en/of door de
Ontwatering door het
Provincie ondersteund met een beheersoverkomst.
trekken van diepe sloten, zoals dit in juni 1997 gebeurd is, dient voorkomen te
worden.
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ZONE 4: ‘Grote-Broael’
Gemeente:
Meeuweh-Gruitrode

(Ellikom),

Peer (Grote-Brogel),

Bocholt (Reppel)

Locatie:
valleigebied

tussen de Baan Peer - Bree en de molen van Reppel

Veiligstelling:
In deze zone konden we meer dan 5 ha bos in Ellikom kopen:
- Aan de Slagmolen: 0,5 ha jong eikenbos, 1,8 ha Corsicaanse den en 1,2 ha
jonge loofhoutaanplant
van 1993, 1 ha dennenbos (dennen zijn niet in de koop
inbegrepen en zijn ondertussen gekapt).

Beheer:
Het perceel Kwanten werd samen met een 50-tal vrijwilligers
onder handen
(zaag) genomen.
De vijver werd geheel vrijgesteld van berken en wilgen. Een
ploeg Engelsen en West-Vlamingen
kwamen ons hierbij ter hulp op zaterdag 14
augustus.
Dit moet een interessantere
biotoop opleveren
voor de water- en
oevervegetatie
en voor de amfibieën.
De percelen Hendrix werden voor een groot deel 1 maal gemaaid, deels in juli
door de jeugd (JNM-kamp), deels op een zondagvoormiddag
in augustus en in
oktober.
Enkele delen ruigte met o.a. kattenstaart,
wederik, pluimzegge,
engelwortel en/of riet worden behouden.
Moerasviooltje
is aan uitbreiding toe.
Het hooiland Opdeweegh
kon door het natte weder in juni en in september
slechts éénmaal gemaaid (4 juli) en gehooid worden.
De percelen Vandekerkhof
werden deels gemaaid en gehooid door het eerste
werkkamp.
Het hooiland Vanderhoydonks
werd tweemaal gemaaid:
samen met het eerste jongerenkamp
begin juli en op een zondagvoormiddag
in
september met een 20-tal leden van de wildbeheerseenheid
van Peer.

Acties:
Overzetactie aan de Reppelerweg: voor een verslag
amfibieënpopulatie,
zie elders in dit jaarboek.

van de ineenstorting

van de

f.j.
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JONGERENPROJECTEN
ABEEKVALLEI 1998”
JNM-KAMP

: “NATUURONTWIKKELING

IN DE

JULI 1998

Zondagavond : Bart, Hilde en later ook Hervé en ik zijn op post. De slaaptent
wordt opgezet en voor alles wordt een plaatsje gezocht. Ook het
kampvuurtje mag al een keer op proef branden en we lachen ons half ziek als
Hilde beweert dat ze een zegge in haar buikje heeft. Dat belooft wat te
worden ! ! ! Die nacht : een hevige storm die mij doet ontdekken dat mijn
buitenzeil niet goed is vastgemaakt. Vanaf een uur of vijf maken we kennis met
onze mysterieuze buurman : de Haan, die alle moeite van de wereld doet om
ons toch maar uit onze slaap te houden.
Maandag : opstaan lukt de eerste dag nog redelijk. We zijn het echter allemaal
eens over twee dingen :
* één : we hebben allemaal slecht geslapen door de storm. * twee : ‘DIE HAAN
MOET ERAAN’, Er worden sadistische moordplannen beraamd om dat rotbeest
het zwijgen op te leggen. Al snel is het 10 uur en worden nog enkele van onze
deelnemers verwacht aan de kerk in Meeuwen.
Enkel Martine is op post.
Nobby heeft de vveg zelf gevonden. Garmt ook. Jeroen heeft blijkbaar de
kampmap niet gekregen en Steven vindt dat hij te laat mocht komen. De rest
van de dag besteden we aan opbouwen en verkennen van het werkterrein.
Dinsdag : vandaag trekken we naar de ‘10 Hectaren’ om op te ruimen. Met
onze gigantische stratenruimactie achter de rug was dat natuurlijk maar klein
bier. Plezant is natuurlijk wel anders. Gelukkig dat er vanuit de wegberm
bloemetjes naar ons lonken om deze voormiddag toch noch iet of wat
interessant te maken. Zoals vorig jaar hebben de 10 Ha ook dit jaar een
aangename plensbui voor ons in petto. Gelukkig mogen we ‘s middags onze
handjes bij Bart gaan wassen. Mammie Paesen ontvangt ons heel gastvrij en we
mogen onze picknick in de veranda gebruiken. Lekker trouwens, Hilde !
‘s Namiddags is het gelukkig beter weer en kunnen we ons gaan uitleven op het
terrein van Hendrikx. Hooi afruimen is de boodschap. Om ter snelst en om ter
meest ! Komen we echter beestjes tegen, dan snellen we Nobby tegemoet die
ergens op handen en knieën een vierkante meter aan het uitkammen is.
Naarmate de namiddag vordert mindert het aantal lustige werkers. Sommigen
spelen vangertje of beheren de hooiberg, nemen foto’s of... . Hoog tijd om op te
stappen dus !
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Woensdag : Opstaan doet pijn vandaag en ‘t is. veel te vroeg, maar niets aan te
doen. Om 9 uur worden we verwacht aan de kerk in Beek. Op het programma
voor vandaag : beheerswerken en beestjes zoeken op Mariaheide. We leren
ook Bart en Björn kennen. Namiddag : een bezoek aan ‘De Luysen’, met Leo
Corstjens, conservator. Onze wandeling wordt meerdere malen onderbroken
door een serieuze plensbui, maar gelukkig is er een schuiloord ! Op onze
wandeling hebben we vooral aandacht voor de libelletjes en zandloopkevers aan
het poeltje en de vijver. ‘s Avonds hebben we een ietwat minder aangenaam
probleem : onze luxueuze chemische potti is vol. Nu nog slachtoffers vinden om
dat geval op te lossen. Uiteindelijk geraakt het probleem toch opgelost en vlak
hierna (eigenlijk te laat dus) arriveert Fons, om ons te vergezellen voor het einde
van de week. De dag wordt besloten met een avondwandelingetje.
Om half twee
thuisgekomen, kunnen we stiekem meegenieten van de uiteenzetting van Hilde
aan Nobby : ‘Geloof jij in kabouters ?’
Donderdag : Vandaag is het insectendag. Een provinciale activiteit die omwille
van het mooie weer extra veel volk lokt. Welgeteld één persoon ! Ook de
insecten blijven wijselijk achterwege. Wij profiteren ervan om eens goed uit te
slapen. De rest van de dag wordt gebruikt om de nog niet gedetermineerde
beestjes aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Bart en Bart gaan nog
even terug naar het stuk van Hendrikx om nog een paar zaakjes af te werken.
Nobby besluit de insectendag met een boeiende uiteenzetting over insecten.
Vrijdag : in de voormiddag staan er weer beheerswerken op het programma.
Ditmaal op het stuk van ‘Den Duits’.
Bijzondere waarnemingen zijn twee
witgatjes op het bruggetje aan het poeltje. ‘s Namiddags kunnen we ons weer
uitleven met ons vlindernetje. We zien o.a. ook waterdrieblad. David komt ons
vergezellen en blijft voor de barbecue. Deze barbecue (al dan niet vegetarisch)
is ook voor Natuurreservaters en sympathisanten.
Het kampvuur wordt deze
avond niet zozeer een succes en van kampkaartjes komt ook niets in huis. De
matjes worden voor deze nacht wat dichter bij elkaar geschoven, en zo kunnen
we allemaal in de slaaptent...
Zaterdag : Opstaan is vandaag een ware hel. Op een hoopje slapen is niet
iedereen goed bekomen, en wakker worden door mensen die over je heen rollen
en kussenrugby spelen moet ook niet bepaald leuk zijn, hé Martine (sorry). Om
1Ou00 is Paul al daar om de tent af te breken en om 16.00 staan we allemaal
met onze bagage en onze fiets op straat. We mogen wel zeggen dat het een
geslaagd kamp was !!!
Virginie
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. OVERZETACTIES

AMFIBIEEN TE MEEUWEN EN PEER

(overgenomen uit het verslag, opgemaakt voor AMINAL - Afdeling Natuur in het
kader van de vergunning die ons werd toegestaan om amfibieën over te zetten.
f.j.)
...
Bij de overzetactie aan de Damp merken we een sterke
toename van Vinpootsalamander
en een zeer sterke
toename van Groene kikker.
De laatste toename is
verklaarbaar
doordat er langer in het seizoen overgezet
werd.
Het aantal dode dieren kon beperkt worden tot
minder dan 4 % van het totaal aantal waargenomen
dieren. Niet minder dan 469 personen waren aanwezig bij
deze
overzetactie,
waarbij
de
overzetactie
op
zaterdagavond
publiekelijk aangekondigd
werd.

Overzetactie

Meeuwen

d
--

Plokroy t.b.v. de Broeken (In de Damp)

Het aantal overgezette
dieren bij de overzetactie
in Peer, Grote-Brogel
is in
1998 teruggevallen
op bijna 1/3 van het jaar voordien overgezette aantal.
In
1996 konden we op 4 avonden
(gedurende
4 uur) evenveel
amfibieën
overzetten als op een ganse maand in 1998. Toen werden maximaal veertig
doodgereden
dieren geteld op één avond.
De amfibiepopulaties
dreigen
totaal
ineen
te storten
door enerzijds
baggerwerken,
waarbij een aantal plassen zeer diep uitgebaggerd
worden en
momenteel steile randen vertonen en anderzijds nivelleringswerken
waarbij een
aantal ondiepere plassen verdwenen zijn.
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Indien de (hogere) overheid niet duidelijk op korte termijn optreedt (momenteel
wordt
er gebaggerd
grotendeels
zonder
bouwen exploitatieof
milieuvergunningen
en indien met vergunning
dan in overtreding
(te diep en te
ver) met de voorschriften)
en er niet resoluut gekozen wordt voor een
natuurontwikkeling,
zullen
deze amfibieënpopulaties
nagenoeg
volledig
verdwijnen en zullen de nog aanwezige natuurontwikkelingspotenties
voorgoed
verloren gaan.
Overzetactie
zandwinningen

Peer

Grote-Brogel,

Reppelerweg

1996 (4 dagen)*: zonder scherm en emmers
gedurende 1 uur per dag

overgezet
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KERKUILPROJECT
In het jaarboek
van 1995 berichtte
Pol
Vandewal
reeds over de start van het
Kerkuilproject
in Meeuwen-Gruitrode.
Als
pionier in dit project van de Vogelwerkgroep
zorgde Pol voor een eerste nestbak in zijn
eigen habitat, Neerglabbeek.
Helaas werd
het één van zijn laatste wapenfeiten...
Via de
Kerkuilwerkgroep
kwam ik in contact met Pol
om samen een netwerk in onze gemeente op
te zetten. Zover is het echter nooit mogen
komen.
Toen ik zowat een jaar geleden de draad terug wilde opnemen, bleek via de
gemeentelijk
milieuadviesraad
een subsidie
voor de aanmaak
van vier
nestkasten door het gemeentebestuur
van Meeuwen-Gruitrode
te zijn voorzien.
In elke parochiekerk van de gemeente zou een kast geplaatst worden.
Pierre
Geunis van Natuurreservaten
Noord-Limburg
was bereid om de kasten te
produceren.
Bij navraag bleek het voorziene model te klein. Er waren ook geen
inlooptunnels voorzien.
Uit onderzoek door andere afdelingen van de werkgroep en vooral door onze
Nederlandse collega’s is gebleken dat de kasten bij voorkeur een lengte van ca.
100 cm en een breedte en hoogte van 50 cm hebben. Dat maakt een verdeling
van de kast in twee compartimenten
mogelijk. Samen met een rechte of een Svormige inlooptunnel voor de ingang verkrijgen we zo een donkere en tochtvrije
binnenruimte,
ideaal voor kerkuilen en geschuwd door duiven en kauwen.
Bijzonder groot nadeel is de moeilijke plaatsing van zulk een gevaarte.
Daarom
het
werd afgesproken dat de kasten in kit geleverd werden. Dit vergemakkelijkt
transport tot op de zolder of in de toren van de kerk. Eenmaal ter plekke wordt
de bak gemonteerd en geplaatst.
Bij de oriëntering van de kast wordt gelet op een vrije vlucht naar het meest
ideale uilenbiotoop,
nl. weiden en tuinen liefst afgezoomd door houtkanten en
invliegopening,
kleine bosjes. Eveneens van belang is een zuid-oostgerichte
weg van de regenzijde dus. Tenslotte kijken we ook uit naar de aanwezigheid
van een vensterbankje
of richel zodat de uilenjongen
bij het uitvliegen niet
meteen naar beneden donderen
en de volwassen
vogels tijdens de af- en
aanvlucht plaats hebben om te landen en daarbij hun vleugels kunnen inklappen. Desnoods werken we met een aanvliegplankje
in de tunnel. Dit is wel
een noodoplossing
want deze steuntjes worden ook wel eens gebruikt door
duiven en kraaiachtigen.
Uiteraard mogen er geen resten van gaas e.d. voor de
opening blijven zitten.
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Als een vorm van eerbetoon aan het werk van Pol
Vandewal mochten we dit jaar 4 jongen ontdekken in
de nestbak in Neerglabbeek.
Dit is meteen het enige
ons bekende broedgeval
voor 1998 in MeeuwenGruitrode.
De jongen werden meteen geringd door
Hubert Lehaen.
Dit illustreert het gegeven
dat de nieuw geplaatste
kasten een tijdje (2 jaar in dit geval) moeten hangen
vooraleer
de geur van nieuw verdwenen
is en een
uilenpaartje
dat mekaar wel ziet zitten voldoende
vertrouwen
heeft in de locatie. Om deze “keurtijd” zo kort mogelijk te maken
leggen we oude braakballen in de kast. Bij gebrek aan braakballen voldoet rode
en bij voorkeur droge turf ook. De zwarte turf of puur houtzaagsel voldoet niet
omwille van het hoge gehalte aan organische
(mest)stof dat parasieten en
ongedierte aantrekt. Zaagsel neemt teveel vocht op met dezelfde problemen.
Infecties en ziekten eisen dan een hoge tol van de jonge dieren.
Het broedgeval
in Neerglabbeek
was voor ons een extra stimulans om op te
schieten met de nog te plaatsen nestbakken. In november werden met de hulp
van Michel Broeckmans
en Jean Moris nog kasten in Meeuwen-Centrum,
Wijshagen en Gruitrode geplaatst. In Gruitrode hadden we voldoende ruimte om
een S-vormige bocht te monteren. In de andere kerken verkozen we (ingekorte)
rechte inlooptunnels.
In de tweede helft van november

komt de kerk van Ellikom aan de beurt.

In het jaarboek van 1995 verhaalt Pol van de perikelen in de kerk van Grote
Brogel (Peer). De plaatsing van deze kast verliep blijkbaar niet optimaal.
Controle in ‘98 toonde ons dat de kerkuil wel elders op de kerkzolder en in de
kerktoren beschutting had gezocht. De nestkast liet hij of zij echter links liggen.
De S-vormige inlooptunnel ligt vol takjes, wellicht van kauwen. Eerdaags zal de
tunnel gekuist en aangepast worden. Ook aan de bescherming tegen duiven op
de drempel van het galmgat moeten we sleutelen.
Dit brengt ons bij de idee om ons projectgebied
uit te breiden tot alle kerken van
Peer, inclusief de hoge stadskerk.
Om deze klus te klaren zullen we de hulp
inroepen van het stadsbestuur
voor de financiering,
van de mensen van de
Wielewaal
en wellicht ook van high-techmiddelen
.. . Peer beschikt evenals
Meeuwen over nog heel wat kleine landschapselementen
zoals kleinschalige
weidepercelen,
houtkanten en bomenrijen en kleinere loofbosjes, kortom ideale
habitats voor een gezonde muizenpopulatie
en dus ook voor hun predators.
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We zullen ook een poging ondernemen
om in beide gemeenten de bereidheid
tot het aanleggen
en degelijk onderhouden
van houtkanten
en -wallen te
stimuleren.
Hierbij denken we aan nieuwe GNOP-projecten
van de gemeenten
en financiële steun O.V.V. een subsidiereglement
voor de inwoners die zich willen
engageren voor deze lijnvormige landschapselementen.
Bloemrijke hooilanden
en kleine akkerlandjes die de muizenpopulatie
en de dag- en nachtroofvogels
de
winter helpen door te komen zijn dan weer ideetjes voor de plaatselijke
verenigingen
(natuurverenigingen,
imkersbonden,
schoolreservaatjes,
.. . ).
Het lijkt wel of iedereen een steentje kan bijdragen tot het behoud van de witte
uilen en dat is ook zo. Iedereen die denkt een geschikt onderkomen
voor
kerkuilen te kunnen vrijmaken op zolder of in een hooischuur
kan contact
opnemen met Alex Ballet, Hoogveldstraat
6 in Meeuwen (011/79.31.78).
Een wijs man heeft ooit gezegd:
voor een uil op zolder’.

‘Wil je geen muizen

Kerkuilkast50x50x

zorg dan

1OOcm
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. VOORKOMEN VAN DE STEENUIL IN DE ABEEKVALLEI
Als actieve
medewerkers
van
Natuurreservaten
Afdeling
MeeuwenGruitrode/Peer
kunnen we niet blind zijn voor activiteiten die ingericht worden
door de Wielewaal. Zij lanceerden in het begin van dit jaar een project naar het
voorkomen
van de steenuil in Vlaanderen.Uit gegevens over het voorkomen
van de
steenuil kan dan in vergelijking
met de
satellietbeelden
van het landschap gezocht
worden
naar de nodige
beschermingsmaatregelen
voor de steenuil. In het kader
van het steenuil-project
van de Wielewaal
hebben we een grondige inventarisatie
van
de steenuil
gedaan
in de Abeekvallei.
Samen met de beschikbare
informatie over
het leven van de steenuil
kunnen we
conclusies trekken die van nut kunnen zijn
voor het beheer van de Abeekvallei.

1. Waarom het inventariseren

van steenuilen

3

De steenuil staat aan de top van de voedselketen
en is daarom een goede
indicator voor de ecologische kwaliteit van het landschap. Aangezien de steenuil
honkvast is, mag je gerust zeggen: als je een steenuil weet broeden, dan is het
landschap in zijn buurt van goede kwaliteit. Knotbomen aan wei- en hooilanden,
oude hoogstamboomgaarden,
het zijn allemaal plaatsen waar de steenuil zich
goed thuisvoelt. Zelfs in oude gebouwtjes, op zolders en in nestkasten kan je
hem aantreffen, als het landschap rondom hem maar kleinschalig genoeg is, als
hij maar genoeg insecten, regenwormen
en kleine zoogdieren kan vinden.

2. De steenuil moet beschermd

worden

In Vlaanderen
en Europa gaat het aantal steenuilen achteruit. Dit dier heeft
meer dan ooit behoefte aan natuur buiten reservaten
en aan voldoende
broedplaatsen,
kortom aan beschermingsmaatregelen.
De vogelwerkgroep
van
de Wielewaal startte daarom een grondige studie naar de verspreiding
en het
voorkomen van de steenuil in Vlaanderen.
De steenuil beschermen is immers
het landschap beschermen. Daarvoor moeten we wel weten welke vereisten het
dier aan zijn omgeving
stelt, waar hij juist wil en kan broeden en hoe de
nestplaatsen eruit moeten zien. Een nestkast plaatsen of een knotwilg planten
kan iedereen, dat op de goede wijze en plaats doen is andere koek.
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3. Inventarisatiemethode
Om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van de steenuil in Vlaanderen
is het noodzakelijk dat over heel Vlaanderen een uniforme methode wordt
gebruikt. De methode die gebruikt werd, staat beschreven in de contactbrief over
het project van de steenuil.
4. Verspreidina

in de Abeekvallei

Op enkele plaatsen wisten we een broedplaats van de steenuil. Maar toch was
onze verbazing groot over het voorkomen van de steenuilen. Op verschillende
plaatsen waar we hem verwachtten bleek hij afwezig te zijn, terwijl hij op andere
plaatsen talrijker aanwezig was dan wij dachten. Zie kaart 1.
4.a. Situering van het geïnventariseerd
gebied
De Abeekvallei, die als een groene lijn doorheen Meeuwen, Erpekom, Ellikom en
Grote Brogel loopt, loopt vanaf Meeuwen-centrum evenwijdig met de drukke
verbindingsweg van Meeuwen naar Genk in zuidelijke richting. In noordelijke
richting is dit de minder drukke weg van Meeuwen-centrum naar Ellikom. Verder
is er nog de weg van Meeuwen naar Peer en de drukke verbindingsweg tussen
Peer en Bree bovenaan de kaart.
4.b. Parallel met de hoofdwegen
Enkel op de Luythegge en de Manslarenheide, waar de Abeekvallei een grote
bocht maakt ten opzichte van de weg, hebben we 2 broedparen zitten. De
afwezigheid van de steenuil heeft hier waarschijnlijk veel te maken met het
verkeer, de verlichting en het verongelukken van steenuilen die voedsel gaan
zoeken in de wegbermen. Langs de weg is er ook veel bebouwing zodat de
ruimte tussen de Abeekvallei en de weg beperkt is. Op de Luythegge en de
Manselarenheide bestaat het biotoop vooral uit weilanden en kleine akkers,
omgeven door nogal wat houtkanten. Aan de rand van de dennenbossen vinden
we hem ook nog terug. Deze bossen grenzen dan wel tegen weilanden en kleine
akkers.
4.~. De Bullen en Broekkant
Ten noorden van het militair domein richting Meeuwen-centrum bestaat het
landschap vooral uit weilanden en akkers met kleine percelen mais. We vinden
hier naast de Bullenbeek nog tal van kleine landschapselementen.
Het talrijk
voorkomen van de steenuil is hier dus niet vreemd aan. Vermoedelijk hebben we
hier een 6-tal broedparen zitten.
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4.d. Het Hensem
Hier zitten we in het brongebied
van de Hommelbeek.
Dit vertoont dezelfde
eigenschappen
ais de omgeving van de Bullenbeek. We treffen hier wel enkele
dennenbossen
aan. Toch herbergt dit gebied een 3-tal broedparen.

4.e. De omgeving

van Erperheide ten noorden van Erpekom

Ten noorden van de samenvloeiing
van de Gielisbeek en de Abeek hebben we
een biotoop dat bestaat uit verlaten
hooilanden
en veel weiden.
Kleine
landschapselementen
zijn hier nog talrijk aanwezig. Midden in dit gebied ligt het
bungalowpark
Erperheide. In hoeverre dit invloed heeft op de aanwezigheid van
de steenuilen is niet te achterhalen uit de waarnemingen.
Bij het afspelen van
het geluid op de parking van Erperheide
hoorden we wel één steenuil
terugroepen
maar volgens ons was dit net buiten het park. In dit gebied treffen
we een 6-tal broedparen aan.

4.f. Ten noorden van de weg Peer-Bree
We hebben hier 1 broedpaar
in de omgeving
van het Ooievaarsnest.
De
Abeekvallei wordt hier omsloten door grootschalige
landbouw met vooral grote
graslanden die intensief worden bewerkt en grote percelen mais. Door de grillige
structuur van het landschap en sterke hoogteverschillen
is de overgang tussen
nat en droog hier maar klein. Hierdoor is er in het verleden veel dennenbos
aangeplant. Opmerkelijk is wel de afwezigheid in het gebied rond de Abeemden
(2 noordelijkste
UTM-hokken).
Dit gebied bestaat uit prachtige hooilanden en
veel houtkanten.

5. Samenvattinq
Het gebied van de steenuil bestaat uit een landschap
met kleinschalige
landbouw met veel ruigtes, houtkanten, bomenrijen, hagen en weiden, meestal
begeleid door een beekdal.
Zijn voedsel bestaat uit grote insecten, wormen,
kleine amfibieën, muizen en eventueel kleine vogels. Deze kan hij gemakkelijk
vinden
in gebieden
met kleinschalige
landbouw.
Op plaatsen
met veel
dennenbos,
mais en productiegrasvelden
kan hij niet goed voedsel vinden.
Licht, lawaai, en bebouwing mijdt hij eveneens.
Het valt vooral op dat de steenuil zich enkel nog ophoudt in een omgeving waar
er nog voldoende natte plekken zijn. De grootste concentraties komen voor in de
valleien van de kleinere waterlopen.
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In het kader van dit project is het vooral bemoedigend
dat het gemeentebestuur
van Meeuwen-Gruitrode
een zestal poelen wil herstellen. De plaatsen waar deze
poelen worden hersteld, liggen wel niet in de Abeekvallei.
In het voorjaar van
1999 zou het doeltreffend
zijn om de omgeving eens te inventariseren
op de
aanwezigheid
van de steenuil. In de toekomst kunnen we dan de oefening nog
eens overdoen en kennen we het effect van een poel op de aanwezigheid
van
de steenuil.
In grote lijnen komt het er op neer dat we niet enkel binnen de reservaten voor
de bescherming moeten instaan, maar vooral buiten de reservaten werk moeten
maken van de beschermingsmaatregelen.
We zullen bij de gemeentelijke
overheid
moeten aandringen
op het behoud
van
kleinschalige
landbouw
met
veel
kleine
landschapselementen.
Dit gaat van het tegengaan van
verdroging
door
drainage
tot het kappen
van
bomenrijen en houtkanten.
De inventarisatie
van de steenuil in de Abeekvallei
kunnen we om de 2 à 3 jaar overdoen.
Dit lijkt ons
voldoende om het bestand aan steenuilen op te volgen.
Indien er zich in het landschap grote veranderingen,
zowel positief als negatief,
voordoen,
kunnen we de
ecologische kwaliteit van het landschap opvolgen.
Bij de inventarisatie
heb ik de hulp gekregen van Freddy Janssens, Paul Capals,
Alex Ballet, Jean Moris en Jacky Broeckmans, waarvoor mijn dank.
Michel Broeckmans
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ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

VAN 1998

g Op zaterdag 17 januari zijn we met 5 vertegenwoordigers
aanwezig geweest
op de LIKONA-contactdag
in het LUC van Diepenbeek.
Jan volgde in de
voormiddag de vergadering
van de herpitologische
werkgroep. Michel en Alex
namen deel aan de vergadering
van de vogelwerkgroep.
In de namiddag
volgden dan de lezingen over specifieke projecten die uitgevoerd zijn door de
verschillende
werkgroepen.
> Bij een ijzig snijdende noord-oostenwind
maakten we op 25 januari met 28
winterharde wandelaars een wandeling door de vallei van de Warmbeek. Dit
plekje in het noorden van Grote Brogel was voor velen onder ons nog een
onbekend gebied. Het gebied bestaat vooral uit landschappelijk
waardevolle
landbouwgrond
met hier en daar kleine bosjes, overhoekjes
en houtkanten.
Een klein perceel
in dit landbouwgebied
is eigendom
van de V.Z.W.
Natuurreservaten.
Grenzend aan dit perceel ligt een klein elzenbos en een op
het eerste
gezicht zeer goede
poel. Een mooi gebied
voor een
landschapswandeling
in de winter.
> De parkwandeling
op het Masy ging niet door omwille van het ontbreken van
de nodige vergunning
om het militair domein te mogen betreden. We hebben
er dan maar een heidewandeling
van gemaakt. De wandeling naar het Masy
hebben we dan maar verplaatst naar 23 augustus.
> Naar ondertussen
jaarlijkse gewoonte houden we in februari en maart een
paddenoverzetactie.
De resultaten van deze overactie kan je bekijken onder
het hoofdstuk projecten.
> Het was een regenachtige
voormiddag
op zondag 26 april toen we op zoek
gingen naar weidevogels
op Siberië. Met enkele liefhebbers konden we toch
genieten van de kievitten,wulpen
en grutto’s. Ook liet er zich één gele
kwikstaart zien. Dit kleine vogeltje behoort ook tot de weidevogels,
net als de
steeds zeldzamer wordende veldleeuwerik.
> Op 24 mei namen we deel aan de Open Natuurdagen met twee activiteiten. In
de voormiddag maakten we een fietstocht over de fietspaden van het RLKM in
de Abeekvallei.
We fietsten langs de verschillende
watermolens
gelegen in
Meeuwen. In de namiddag hadden we een natuurwandeling
in de omgeving
van de Abeemden te Grote Brogel. De opkomst was nog goed, ondanks het
regenachtige
karakter van die dag.
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ACTIVITEITEN

p De nachtzwaluwwandeling
op de Oudsberg op 27 juni om 21~00 liet ons
genieten van deze bijzondere nachtactieve vogel. Door het onweer dat in de
lucht hing, was de activiteit
van de nachtzwaluw
goed. Verschillende
nachtzwaluwen
lieten zich zien en horen. Het was een voltreffer die we in
1999 zullen herhalen.
g leder jaar op de laatste zondag van augustus herdenken we Pol Vandewal
tijdens een heidewandeling
op het militair domein. Dit jaar waren we nog een
wandeling verschuldigd
met een bezoek aan het landgoed Masy. Omdat we
voor beide wandelingen
een vergunning
nodig hebben, hebben we deze twee
activiteiten verenigd in één wandeling. We zijn via de heide en vennen naar
het landgoed van Masy gegaan.
> Tijdens de natuurwandeling
op de Berenheide op 20 september konden we
het publiek laten kennis maken met de grote rijkdom aan paddestoelen
in dit
gebied. De variatie aan biotopen is hier groot, wat resulteert in een grote
verscheidenheid
aan paddestoelen.
Van vele paddestoelen
moeten we de
naam schuldig blijven. We hebben spijtig genoeg geen specialist op dit
gebied.
k

.

De schoonheid van de herfst kunnen we het beste bewonderen op Solterheide
met een mooie wandeling
door de kastanjedreef.
Naast de verschillende
herfstvruchten
kunnen we hier ook genieten
van de pracht van de
paddestoelen.

ACTIVITEITEN

GEPLAND

VOOR 1999

Voor de wandelingen
verwijzen we naar de volgende bladzijde. De lijst geeft u
informatie over de activiteiten en de gidsen die de wandeling zullen leiden.
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 9uOO tot 12~00.
Samenkomst
is voorzien aan het Buurthuis in Ellikom om 9uOO voor de
beheerswerken
op zondag. Volgende datums zijn reeds vastgelegd:
zondag 17 januari 1999
zondag 19 september 1999 (2de zondag)
zondag 21 februari 1999
zondag 17 oktober 1999
zondag 21 maart 1999
zaterdag 20 november 1999
zondag 18 juli 1999
zondag 19 december 1999
zondag 15 augustus 1999
Indien het nodig is zullen er bijkomende beheerswerken
plaatsvinden.
jongerenkampen
zullen er ook beheerswerken
worden gedaan.
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10 januari

1999 WINTERWANDELING

Lutgardhof Donderslagstraat

Meeuwen 141.~00

Info: Jan Paesen
Tel: 011/79.25.64
20 en 27 februari 1999 PADDENOVERZETACTIE

‘t Broek Gestelstraat

Meeuwen 20~00

Info: Jan Paesen
Tel: 011/79.25.64
6,13 en 20 maart 1999 PADDENOVERZETACTIE

Zaklamp

meebrengen

Zaklamp

meebrengen

‘t Broek Gestelstraat Meeuwen 20~00
Info: Jan Paesen
Tel: 011/79.25.64
27 maart 1999 OP ZOEK NAAR DE STEENUIL

voorafgegaan door een voordracht, Buurthuis Ellikom 19u30
Info: Michel Broeckmans Tel: 011/79.39.64
11 april 1999 VOORJAARSFLORA
IN ONZE BROEKBOSSEN

Berenheide Parking DHZ Jansen Peerderbaan Meeuwen 9uOO
9 mei 1999

Info: Michel Broeckmans Tel: 01 ln9.39.64
BLOEMRIJKE
HOOILANDEN

Laarzen

meebrengen

Kruispunt Reppelerweg / Hoogstraat Grote Brogel 9uOO
6 juni 1999

Info: Paul Capals Tel 011/63.12.89
OPEN NATUURDAGEN

Laarzen

meebrengen

Laarzen

meebrengen

‘t Broek Gestelstraat Meeuwen 14~00
26 juni 1999

Info: Jan Paesen
Tel: 011/79.25.64
NACHTZWALUWWANDELING

CC Gruitrode 2 1uO0
29 augustus

11 september

Info: Willy Lipkens Tel: 089/85.54.94
1999
HEIDE EN VENNEN Herinnenngswandeling

Pol Vandewal
Plockroy Parking RKLM Weg op Zwartberg Meeuwen 9uOO

Info: Herman Vandewal Tel: 011/79.25.34
1999 OMGEVING BINKERIUOLEN
Landschapswandeling

Kerk Reppel 9uOO
17 oktober

Info: Freddy Janssens Tel: 011/63.37.27
1999 OUDSBERG Herfstwandeling

Laarzen

meebrengen

Laarzen

meebrengen

CC Gruitrode 14~00
14 november

Info: Alex Ballet Tel:01 lj79.31.78
1999 ITTER- EN BAATSBEEKVALLEI

Kerk Neerglabbeek

14~00

Info: Willy Lipkens Tel: 089/85.54.94

Verder zullen we in 1999 nog een cursus “NATUUR-IN-ZICHT’
organiseren.
inlichtingen en folder kan je steeds terecht bij Michel Broeckmans.
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. VERGADERINGEN
De volgende

bestuursvergaderingen

hebben

in het laatste werkjaar

plaatsgehad.

9 januari ‘98 - Brueghelheem
Grote Brogel
6 februari ‘98 - Borgloon
13 maart ‘98- Buurthuis Ellikom
3 april ‘98 - Buurthuis Ellikom
8 mei ‘98 - Brueghelheem
Grote Brogel
5 juni ‘98 - Buurthuis Ellikom
14 augustus ‘98 - Brueghelheem
Grote Brogel
18 september ‘98 - Buurthuis Ellikom
9 oktober ‘98 - Brueghelheem
Grote Brogel
13 november ‘98 - Buurthuis Ellikom
Op onze bestuursvergaderingen
waren gemiddeld 12 mensen aanwezig. Tijdens
deze bijeenkomsten
worden beslissingen
genomen,
activiteiten
gepland en
achteraf 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

.

ALGEMENE

is vertegenwoordigd

in verschillende

VERGADERING

NR-BRUSSEL

overleggroepen

Voor de Algemene vergadering
van Natuurreservaten
vzw in Brussel kunnen we
twee personen afvaardigen.
omdat we de kaap van de 100 leden overschreden
hebben.
3990 Grote Brogel
- Paul Capals,
Kaulillerweg 35,
3670 Meeuwen
- Jan Paesen,
Salviastraat 15,

.

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,
3990 Grote Brogel
Spinnerijstraat 2,
- Paul Capals,
Kaulillerweg 35,
3990 Grote Brogel

.

PROVINCIAAL

OVERLEG

Op het provinciaal overleg
punten aangepakt.
- Mathieu Geelen,
- Jan Hendrikx,

.

NR-LIMBURG-HASSELT

van Natuurreservaten
Weg n. Opoeteren
Laarderweg 57,

Limburg worden
54,

de Limburgse

3670 Neerglabbeek
3990 Grote-Brogel

CONSERVATORDAGEN
Op de samenkomsten
van de conservators
worden de problemen
van het
natuurbeheer
behandeld.
- Freddy Janssens,
Spinnerijstraat 2,
3990 Grote Brogel
Kapellekesstraat
8,
3990 Peer
- Jean Moris,
3670 Meeuwen
- Michel Broeckmans,
Weg op Bree 28,

.

CULTUURRADEN
In de cultuurraden

zijn we vertegenwoordigd

door:

voor Peer
- Piet Coninx,

Lijsterbessenlaan

10,

3990 Wijchmaal

voor Meeuwen-Gruitrode
- Willy Lipkens,

Tienderstraat

31,
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. ADVIESRADEN

LEEFMILIEU

EN STRUCTUURPLANNING

In de adviesraad
Leefmilieu
zijn we
vertegenwoordigd
door
- Willy Lipkens,
Tienderstraat
31,
- Jan Paesen,
Salviastraat 15,

enkel

in

Meeuwen-Gruitrode

3670 Neerglabbeek
3670 Meeuwen

Raad Milieu en Natuur van Peer
- Paul Capals,

Kaulillerweg

35,

3990 Grote Brogel

. TOK
Dank zij T.O.K. ( Tewerkstelling
en Opleiding
regelmatig beroep doen op enkele milieuarbeiders.
- Paul Capals,
Kaulillerweg 35,

Kansarmen)

, kunnen

we

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 door:
Hoogveldstraat
6,
3670 Meeuwen
- Alex Ballet,
Inventarisatie
van de vogels gebeurt door:
Weg op Bree 28,
3670 Meeuwen
- Michel Broeckmans,
Voor de herpitologische
werkgroep worden we vertegenwoordigd
door:
Salviastraat 15,
3670 Meeuwen
- Bart Paesen,

. LIMNET
We werken samen met de Limburgse
l

Natuurgidsen

via Limnet.

WATERING “DE VREENEBEEK”
We zijn ook vertegenwoordigd
in de Watering “De Vreenebeew
, waaruan
ambtsgebied overeenkomt
met de zone waarin onze afdeling actief is.
3990 Grote Brogel
Kaulillerweg 35,
- Paul Capals,

JAARBOEK
AFDELING
70

1998 NATUURRESERVATEN
MEEUWEN-GRUITRODE

het

vzw
/ PEER

INHOUDSTABEL

DANKWOORD
VOORWOORD

. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1
..............................

............................................................

2

ONZE AFDELING..

. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. , .. . .. . .. . . . . . . .4
- MEDEWERKERS
- LEDEN
- WERKINGSGEBIED
- NATUURRESERVAAT
ABEEKVALLEI 50 HA GROOT
- GEMEENTELIJK
NATUURONTWIKKELINGSBELEID
- JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE
(JNM)
RESERVATENWERKING.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . . . .. . .. .. 17
- VOGELWAARNEMINGEN
POL VANDEWAL 1996
- PADDESTOELEN
- DE RODE BOSMIER
- OVERSTROMINGEN
NAJAAR 1998
- EEN ZILVERENMAANSVERDUISTERING
IN VLAANDEREN
- VlSMlGRATlE(KNELPUNTEN)
OP DE ABEEK
- EVOLUTIE WATERKWALITEIT
- RESERVATENWERKING
-ZONE 1
-ZONE 2
-ZONE 3
-ZONE 4
PROJECTEN . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . 53
- JONGERENKAMP
- PADDENOVERZETACTIE
MEEUWEN
- PADDENOVERZETACTIE
GROTE BROGEL
- KERKUILPROJECT
- VOORKOMEN VAN DE STEENUIL IN DE ABEEKVALLEI
PUBLIEKE ACTIVITEITEN
.. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
- ACTIVITEITEN
VAN 1998
- ACTIVITEI.IEN
VOOR 1999
VERGADERINGEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *. . . . .. .. . . .68
AFVAARDIGINGEN.
INHOUDSTABEL

. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . ..- . .. . . . . . . .*U 69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .71

JAARBOEK 1999 NATUURRESERVATEN
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE
71

.-

vzw
/ PEER

