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Dankwoord 
 
De 21° eeuw is definitief begonnen. Het laatste jaarboek van de 20° eeuw ligt voor u.  
Zoals ieder jaar proberen we zo veel  gegevens, die dit jaar in verband met de 
Abeekvallei te melden zijn, te verzamelen. De verschillende jaarboeken samen 
vormen een nuttig naslagwerk voor iedereen die met beheer van de Abeekvallei te 
maken heeft. Ieder jaar worden de recente  ontwikkelingen gepubliceerd. 
 
Het jaarboek dat nu voor u ligt kwam tot stand dank zij de bereidwillige medewerking 
van Alex Ballet, Michel Broeckmans, Freddy Janssens, Virginie Van Baelen voor het 
leveren van de teksten, kaarten, foto`s, grafieken en tabellen. Voor het nalezen van 
de teksten danken we Yvonne Daniels. Ook een woord van dank aan het 
stadsbestuur van Peer, dat instond voor het drukken van dit boek en Miel voor het 
drukken van het voorblad.  
 
Het is ongetwijfeld beter dankzij hun zorgen, hun ideeën en inzichten. Bewaar het als 
een verkenning door onze natuur.  

 
 
         De samensteller, 
         Paul Capals 
          
         
 
 

 
 
 
 
V.U. Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel.  
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Het jaar 2000 is voor de Abeekvallei een hoopvol jaar geworden. 
 
Nadat verleden jaar de Luysen en het Smeetshof een natuurlijke bestemming hebben 
gekregen, is het reservaat van de Abeekvallei dit jaar behoorlijk uitgebreid. 
Vooral rond het Monshof in Reppel / Grote Brogel werd een 10 tal ha natuur in beheer 
genomen. Dit kan uitgroeien tot een parel aan de kroon van de Abeekvallei.  
In Grote Brogel werden de percelen aan het Ooievaarsnesthofveld met 4 ha waardevolle 
natuur uitgebreid, waaronder een hooiland met grote ratelaar. 
Een eerste perceeltje ter hoogte van Meeuwen-Dorp laat ons toe de kinderen van de 
basisschool, op loopafstand van de school, kennis te laten maken met de natuur in hun 
buurt. 
Aan de rand van het schietveld van Meeuwen-Helchteren hebben we verschillende ha 
kunnen huren en verwerven om ze als buffer te kunnen inrichten tussen de intensieve 
landbouw en de heide op het schietveld. 
Om deze terreinen te kunnen beheren is van alle kanten hulp nodig. Daarom heeft 
Natuurreservaten vzw twee sociale werkplaatsen opgericht en zij hebben dit jaar veel 
werk gedaan om de vrijwilligers, die onontbeerlijk blijven, te ondersteunen. Zo werden 
alle   beheerswerken  voor vrijwilligers, zij het onze mensen of jeugd-groepen, 
voorafgegaan door een degelijke werkvoorbereiding.  
 
Zoals de vorige jaren hebben de  jongeren van het jeugdhuis “de Scherpe Steen” en de 
JNM-afdeling Abeek een natuurbeheerkamp georganiseerd. In de buurt van het 
Monshof hebben we een geschikte, droge plaats kunnen gebruiken als kampplaats. Hun 
verhalen komen aan bod in dit jaarboek. 
 
Wetenschappelijk onderzoek is zeer belangrijk. In de Abeekvallei is er in het   verleden 
niet veel onderzoek gedaan. Dit jaar heeft Virginie Van Baelen haar diploma van 
licentiaat in de biologie behaald. In haar eindverhandeling heeft ze de 
vegetatietypologie voor de vallei van de Abeek opgesteld en vergeleken met de vallei 
van de Zwarte Beek. Ze onderzocht tevens de invloed van de landbouw op de vallei. Ze 
heeft acht peilbuizen geplaatst, die het ons mogelijk maken een inzicht te krijgen in de 
hydrologie van de vallei. De voortzetting van dit belangrijk project hebben we in onze 
werking opgenomen. Virginie is de voorzitter van de JNM-Afdeling Abeek. We wensen 
haar proficiat en we hopen dat ze zich nog lang kan inzetten voor het behoud van de 
natuur in onze streken.  

 
Dit zesde  jaarboek vertelt U uitvoerig wat er dit jaar gebeurd  is rond  de Abeek.  

. 

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/Fax: 011/63.12.89 
  GSM: 0486/22.48.17  Email: Paul.Capals@advalvas.be  
Secretaris:  
Michel Broeckmans,  Weg op Bree  28,  3670 MEEUWEN  Tel/Fax: 011/79.39.64 
  GSM: 0474/45.12.48  Email: Michel.Broeckmans@advalvas.be  
Penningmeester: 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011/63.38.54 
         mail: Jan.Hendrikx@advalvas.be   

Conservator Abeekvallei 

Freddy Janssens, Spinnerijstraat2, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011/63.37.27 
  GSM 0476/30.67.64    
Adjunct-conservators: 
Michel Broeckmans,  Weg op Bree  28,  3670 MEEUWEN  Tel/Fax: 011/79.39.64 

 GSM: 0474/45.12.48   Email: Michel.Broeckmans@advalvas.be  
Bestuursleden: 
Alex Ballet, Hoogveldstraat 6, 3670 MEEUWEN Tel: 011/79.31.78 
  GSM 0479/79.93.62   Email: Alex.Ballet@lim.vlaanderen.be  
Piet Coninx,  Lijsterbessenlaan 10, 3990 WIJCHMAAL  Tel: 011/73.47.38 
Ivo Cuypers, Kerkstraat 21, 3990 PEER Tel: 011/63.19.49 
Frans Damiaens, Soetebeek 7, 3670 WIJSHAGEN Tel: 089/46.24.12 
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 
  GSM 0476/30.67.64    
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670.NEERGLABBEEK Tel: 089/85.54.94 
Bart Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel:  011/79.25.64 
  GSM: 0478/26.79.91    Email: limburg@natuureservaten.be  
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel:  011/79.25.64 
Mathieu Paesen, Gestelstraat 32, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.29.05 
Jaak  Ramaekers, Gagelstraat 6, 3990 GROTE BROGEL Tel: 011/63.36.52 
Marc Timmers, Beukenstraat 15, 3670 MEEUWEN Tel: 01179.41.61 
Herman Vandewal, Torenstraat 19, 3670 MEEUWEN Tel:011/79.25.34 
Robert Vandingenen, P.Schuermansstraat 10, 3990 Peer Tel:  011/63.55. 94 
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2. Beheersploeg 
 
Conservator: 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.37.27 
   GSM 0476/30.67.64    
 
Adjunct-conservator: 
Michel Broeckmans,  Weg op Bree  28,  3670 MEEUWEN  Tel: 011/79.39.64 
   GSM: 0474/45.12.48 Email: Michel.Broeckmans@advalvas.be    
 
Een 10 - tal mensen komt regelmatig helpen bij de beheerswerken. 
 
3. Aankoopcel 
 
Paul Capals,  Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.12.89 
  GSM: 0486/22.48.17  Email: Paul.Capals@advalvas.be  
Freddy Janssens,  Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.37.27 
  GSM 0476/30.67.64   
 
 
 
 
4. Inventarisatie 
 
Alex Ballet, Hoogveldstraat 6, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.31.78 
  GSM 0479/79.93.62   Email: Alex.Ballet@lim.vlaanderen.be  
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN  Tel 011/79.39.64 
  GSM: 0474/45.12.48  Email: Michel.Broeckmans@advalvas.be 
Mathieu Geelen, Weg n.Opoeteren 54, 3670 NEERGLABBEEK Tel 089/85.71.87 
Paul Capals,  Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.12.89 
  GSM: 0486/22.48.17  Email: Paul.Capals@advalvas.be  
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.37.27 
  GSM 0476/30.67.64    
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670.NEERGLABBEEK Tel 089/85.54.94 
Bart Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.25.64 
  GSM: 0478/26.79.91    Email: limburg@natuureservaten.be 
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.25.64 
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5. Natuurgidsen / wandelingen 
 
Alex Ballet, Hoogveldstraat 6, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.31.78 
  GSM 0479/79.93.62   Email: Alex.Ballet@lim.vlaanderen.be  
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN  Tel .011/79.39.64 
  GSM: 0474/45.12.48  Email: Michel.Broeckmans@advalvas.be 
Paul Capals,  Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel 011/63.12.89 
  GSM: 0486/22.48.17  Email: Paul.Capals@advalvas.be  
Mathieu Geelen, Weg n.Opoeteren 54, 3670 NEERGLABBEEK Tel 089/85.71.87 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670.NEERGLABBEEK Tel 089/85.54.94 
Bart Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.25.64 
  GSM: 0478/26.79.91   Email: limburg@natuureservaten.be  
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 011/79.25.64 
Herman Vandewal, Torenstraat 19, 3670 MEEUWEN Tel:011/79.25.34 
 
 
 

• LEDEN  
 

Aantal leden Meeuwen-Gruitrode Peer Totaal 
dec. 1994 28 36 64 
okt. 1995 36 52 88 
okt. 1996 45 88 133 
okt. 1997 57 103 160 
Okt. 1998 56 106 162 
Okt. 1999 69 121 190 
Okt. 2000 74  114  188  

 

  

 

• WERKINGSGEBIED 
 

Ter gelegenheid van het nieuwe millenium bieden we onze leden een overzichtkaart 
in kleur. Deze kan voor de volgende jaren als referentiekaart gebruikt worden. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aankopen in 2000. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle percelen in beheer. 
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JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE EN MILIEUBESCHERMING 
VZW 
 
Ik denk niet dat het nog echt nodig is om onze afdeling aan jullie voor te stellen…   
 
De meesten hebben ons stilaan wel al leren kennen: een bende enthousiaste jongeren 
met interesse voor de natuur en het milieu! 
 
Ondertussen hebben wij een punt gezet achter ons derde werkingsjaar. 
Samengevat kunnen we stellen dat dit een jaar was waarin veel veranderde binnen onze 
jonge afdeling.  
2000 was een jaar waarin ons ledenaantal verdrievoudigde, de frequentie van 
activiteiten en vergaderingen sterk vermeerderde, ons eerste jaar met piepers, ons 
eerste Nationale kamp, ons eerste Piepkamp,… 
 
Belangrijk  dit jaar was de start van een werking met 8 tot 12-jarigen.  Door de kinderen 
van de lagere scholen van Meeuwen-Gruitrode en Peer aan te spreken bereikten wij 
een heel ruim publiek, motiveerden we heel wat kinderen en jongeren voor natuurstudie 
en milieubescherming en verworven wij een veel grotere naambekendheid. 
Langzamerhand vinden ook jongeren van 13 tot 15 jaar. Initiatieleden zoals wij ze 
noemen, de weg naar de JNM.  Zij zijn de nabije toekomst van onze afdeling! 
 
Ook ons Piepkamp en ons Nationaal kamp waren een succes!  Dit hebben we 
ondermeer te danken aan de goede samenwerking tussen JNM en Natuurreservaten 
vzw , door wie we echt in de watjes worden gelegd !  Van harte bedankt! 
 
 
Virginie 
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Verslag winterwandeling  22/01/00 aan De Luysen. 
 
Zaterdag  22/01/00: het regent al de hele dag en om 14 uur moet ik de winterwandeling 
van JNM gaan gidsen in mijn favoriete natuurgebied, De Luysen. Ik heb er, om eerlijk te 
zijn, niet veel zin in om drijfnat te worden. 
 
Maar ik ben zoals afgesproken op tijd present om eventuele enthousiastelingen op te 
vangen aan de poort. 
En of er mensen kwamen opdagen? Ja hoor. We waren met 15 wandelaars. 
 
Om als start een goed overzicht te krijgen van het gebied brachten we eerst een 
bezoekje aan de grote kijkhut. Van hieruit kan je de volledige vijver overzien. Het heeft 
echter niet veel geholpen want veel meer dan een aalscholver en enkele eenden waren 
er niet te zien. Dit lag waarschijnlijk aan het slechte weer en de tijd van het jaar. De 
meeste watervogels zitten nu aan de Maas of verder naar het zuiden om daar de winter 
door te brengen. 
Vanaf hier ging onze tocht langs de voormalige zwemvijver en de tweede kleinere 
kijkhut naar het achterpoortje, om zo het gebied te verlaten en langs de A-beek te 
kunnen wandelen. We staan nog maar net op de oever van de A-beek of er worden al 
twee buizerds gezien in een weide aan de andere kant van de beek. Ze zijn 
waarschijnlijk op aardwormen aan het jagen die met dit natte weer naar boven komen. 
We blijven even kijken en als enkele kraaien onze buizerd weg komen jagen, gaan wij 
ook maar weer verder. Na enkele honderden meters steken we de grens met Nederland 
over en komen we in het Stamprooierbroek terecht. Dit is een van de grootste 
natuurgebieden van onze provincie. Dit gebied is iets meer bebost en we zien dan ook 
enkel Vlaamse gaaien en wat staartmeesjes aan ons voorbijkomen. 
We vervolgen onze weg langs de beek en in de bocht van de Broekmolen zien we nog 
enkele Brandganzen en een Canadese gans zitten. Je kon nu duidelijk het verschil in 
koptekening tussen de 2 zien. De Canadese gans heeft een witte plek op z’n wang, 
terwijl de Brandgans een bijna volledig witte kop heeft.  
We bleven de beek volgen en kwamen zo nog wat dieper in het broek terecht. Hier is 
ook nog wat dichtere bebossing met wat hoger struikgewas. En de staartmeesjes 
waren dus weer van de partij. En hoog boven de bomen flitste naar mijn menig zelfs een 
havik voorbij. We komen nu aan bij het punt waar de Lossing (een afwateringsbeek) 
onder de A-beek door duikt. Dit betekent dat we nog een 15-tal minuten te wandelen 
hebben tot de Luysen. De Lossing was pas zuiver geveegd waardoor er redelijk veel 
rommel op de oever lag, maar hiertussen vonden enkele van onze piepers nog oude 
zwanenmossels. Dit zijn zeer grote zoetwatermosselen die overvloedig in de A-beek en 
de Lossing voorkomen. Op onze terugweg passeerden we langs de achterzijde van het 
Mariahof waar we net over de dijk heen konden kijken, zodat we nog enkele Grauwe 
ganzen en Nijlganzen te zien kregen. 
We komen nu weer terug aan de Belgische zijde van de grens en zijn dus bijna weer op 
ons vertrekpunt. We wandelen nu weer langs de A-beek en  zien nog even onze 
Buizerds van bij het vertrek weer in de weide zitten. 
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Onze wandeling is dan wel ten einde, we gaan toch nog even de werkkeet in voor een 
warme choco met een stukje cake. En trekken daarna elk weer naar huis. 
 
Lid worden van J.N.M. Afdeling Abeek ? 
 
Dit kan eenvoudig door : 

 504 (12,5 EU) - als je tussen de 8 en  de 12 jaar bent 
 504 (12,5 EU) als je tussen de 13 en 25 jaar bent 
 282 (7 EU) voor elk van je broers of zussen die ook lid willen worden,  

te storten op rekeningnummer 001-2280592-04 
(van JNM, Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent) 

 
 
Wie lid wil worden van de JNM, krijgt in zijn loopbaan heel wat te lezen !  Niet te 
versmaden is uiteraard het lijfblad van de Jeugdbonder, Euglena.  Zes keer per jaar valt 
deze brok leesvoer in je brievenbus.  Naast de 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 
wetenswaardigheden, kleinere artikels, enz… 
Voor jeugdbonders die hun vinger aan de pols van het bestuursleven willen houden is er 
(gratis) het mededelingenblad 'bestuursberichten'.  Hierin vind je naast bestuurlijke 
aangelegenheden ook allerlei aankondigingen en dringende berichtjes.  En dan zijn er 
nog de werkgroeptijdschriften, die je voor een prikje in de bus krijgt. 
 
Bovendien ben je als lid verzekerd op al onze activiteiten en krijg je een forse korting op 
een aantal interessante werken in het infocentrum… 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij : 
 
 
Virginie Van Baelen  Koen Hendrikx   Philippe Plessers 
Snepstraat 21   Beemdstraat 12  Weg naar Elolikom 100 
3670 Gruitrode   3670 Meeuwen   3670 Meeuwen 
089/85.48.47   011/79.26.28   011/79.19.02 
 
 
Bart Paesen    An Leyssen   Hervé Van Baelen 
Salviastraat 15   Broekkantstraat 9  Snepstraat 21 
3670 Meeuwen   3670 Meeuwen   3670 Gruitrode 
011/79.25.64   011/79.22.58   089/85.48.47 
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Werkkamp JNM afdeling Abeek. 15-23 juli op   

Het Monshof in Reppel 
 

Het kamp begon op zaterdag 15 augustus. Virginie, Bart Paesen, Hervé, Koen 
en ik hadden er al een overnachting opzitten. Het kampmateriaal, dat vrijdag was 
aangekomen, moest immers bewaakt worden. ’s Morgens om 11 uur begon het kamp 
officieel en kwamen Sven, Sep, Tijl en Siem aan. We merkten al snel dat deze gasten 
heel wat in huis hadden toen we ze de WC-put lieten graven. Vooral Sven en Siem 
wisten de schup enorm goed te hanteren. Tijl en Sep promoveerden we tot onze 
netelomhakkers. Deze stiel maakten ze zich snel eigen toen ze voor ons een pad langs 
de beek moesten maken zodat we het gebied konden verkennen. Om te kijken of we 
ook als groep konden functioneren – anders zouden we de rotte appels direct naar huis 
moeten sturen – hebben we gezamenlijk 2 slaaptenten opgezet. Het resultaat mocht er 
wezen, allé ze waren toch slaapbaar. ’s Avonds aten we frieten en mochten we Koen 
met bijnaam Bakkie verwelkomen. Een kampvuur konden we niet laten natuurlijk. 
 
 De volgende dag, de zondag, zijn we begonnen met de echte 
beheerswerken. Op de nabijgelegen percelen van Natuurreservaten in de omgeving van 
het Monshof hebben we telkens 3 rijen hooi bijeengeharkt tot 1 grotere rij. Deze rijen 
zouden we later opbranden. Op andere stukken hebben we hooi op rijen gelegd en hout 
gestapeld. Ondertussen bereidden Koen en Virginie met veel liefde het Indische 
avondmaal. Van zo’n dag buiten werken, daar krijg je honger van. Ik viel bijna om van de 
honger. Enfin, nog nagenietend van het heerlijke maal werd ons de volgende missie 
meegedeeld: hout voor ons kampvuur halen! Het was een grappig zicht: Koen op Tijl zijn 
tractortje, daarachter een grote aanhangwagen waar de rest allemaal inzat. Toen wisten 
we toch zeker dat we heel wat hout mee terug konden nemen. Het hout vonden we op 
enkele percelen van Natuurreservaten die vroeger dienst deden als illegale 
buitenverblijven. Die avond heeft An zich bij ons gevoegd. 
 
 En toen werd het maandag. Het zonnetje kwam al wat meer tevoorschijn. ’s 
Voormiddags zijn we, gewapend met harken en rieken, naar “Den Duits” – een perceel 
van Natuurreservaten dicht bij de kampplaats – getrokken. Het hooi, dat op rijen lag, 
was enkel oppervlakkig gedroogd. Het hooi zou uiteindelijk verbrand moeten worden. 
De bedoeling is de ondergrond te verarmen en zo een waardevol hooiland te verkrijgen. 
We keerden het hooi om zodat de vochtige onderste lagen wind en zon zouden krijgen. 
Ietsje verder ligt het perceel van Natuurreservaten genaamd Opdeweegh. Het hooi lag 
eveneens op rijen maar was wel droog. ’s Namiddags hebben we van een deel van de 
rijen hooi stapels gemaakt. Het thema voor het avondeten was Italië. Sep, Sven en ik 
bereidden heerlijke spaghetti: uno miracolo culinario! 
Frieda, de eigenares van het Monshof, had ons uitgenodigd om naar het nest kerkuilen 
in het torentje van het oude koetshuis te komen kijken. Eén van de vier jongen hebben 
we kunnen bewonderen, de rest was uitgevlogen. Ze vertelde ons dat je ’s avonds rond 
het huis jagende kerkuilen kon zien en toonde vervolgens de boom waarin de uilen zich 
overdag schuilhielden. De uilen zaten op dat moment inderdaad in de boom en vlogen 
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de een na de ander  boven onze hoofden weg, terwijl ze uitwerpselen lieten vallen. 
Frieda kreeg enkele voltreffers in haar gezicht en op haar kleren. Bart Paesen had een 
cadeautje ontvangen recht tussen zijn ogen.  
 

De dinsdag zou rustiger worden. ’s Voormiddags vond er een persconferentie 
plaats op ons kampterrein. Natuurreservaten stelde haar nieuwe maaibalk, gekocht met 
de financiële steun van Regionaal Landschap Kempen en Maasland, voor aan de pers. 
Enkele kranten waaronder Het Belang van Limburg, Radio 2 en TV Limburg waren 
aanwezig. Behalve voor de demonstratie van de maaibalk, was er ook veel interesse 
voor onze vereniging. Dit hadden we stilletjes gehoopt want een beetje publiciteit kan 
nooit kwaad. 
Na de middag zijn we op onze fiets gesprongen en hebben we koers gemaakt richting 
Bree. Daar zou mede JN-emmer ons opwachten om ons een rondleiding te geven in het 
prachtige natuurreservaat van De Wielewaal: De Luyssen. Op de talrijke vijvers 
ploeteren daar talrijke watervogels. Zo hebben we de zeldzame groenpootruiter vanuit 
een schuilhut kunnen zien. Hervé en Bakkie vertrokken eerder terug naar de kampplaats 
om de Mexicaanse keuken eer aan te doen: uiensoep, bonen in rode saus en 
groenteburgers. Ibuen provecho! Vanaf toen ging Koen op nog meer eenden trappen: 
uno contratiempo grande! 
’s Avonds zijn Bart Mulkens en zijn zus Nadine en ook Bénédicte afgekomen en zijn we 
met zijn allen naar de kerkuilen gaan kijken. Je zag ze redelijk goed in de schemering 
omdat ze zo licht waren, precies grote witte vleermuizen. Je moest soms lang wachten 
om ze te zien, maar het loont de moeite als zo’n uil geruisloos over je heen vliegt. 
Om de dag af te sluiten was er een gezellig kampvuur met een streepje muziek ons 
gebracht door Tijl met de gitaar en Siem met de diedjer…euh bosjesmannenbuis. 
 
 Woensdag was het al hout kappen en hout opbranden wat de klok sloeg. 
Op de vroegere buitenverblijven hebben we allerlei kleine exoten zoals coniferen 
omgehakt en opgebrand. Door naaldbomen te kappen kan het zonlicht de bodem weer 
bereiken en krijgen kleinere planten weer een kans. Ook kunnen de buitenlandse 
bomen vervangen worden door inlandse. Deze planten zijn immers betere biotopen voor 
onze inlandse dieren en dus waardevoller voor onze natuur. 
Tarwe in kaassaus en gestoofde bloemkool, selder en champignons plus een lekker 
wijntje: c’ était très délicieux et bien sûr typiquement français, hein! De corvee van 
dienst bestond uit An, Bénédicte en Virginie. 
 
 Op den donderdag mochten we onze onstuitbare honger naar werk stillen 
op de Vranckenvijver, een perceel van De Wielewaal in Bree. Leo Corstjens en Bart 
Mulkens van De Wielewaal gaven instructies en hielpen een handje. Gehakt hout werd 
gestapeld en klein hout rond de vijver omgehakt. Een vijver moet immers voldoende 
zonlicht krijgen. Het werk op zich is zwaar en de brandende zon maakte het zeer 
vermoeiend. Siem, Bart en Sven koelden zichzelf af door de boompjes op de rand van 
de vijver vanuit het water om te zagen.  
Siem en Tijl lieten zich door de Duitse eetgewoonten inspireren en maakten puree met 
wortelen, witte kool en worsten klaar: natürlich alle sehr herrlich. 
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 Op vrijdag 21 juli, de nationale feestdag gingen we gezamenlijk met mensen 
van Natuurreservaten hooi opbranden op Den Duits, Opdeweegh en Hendrikx. Er werd 
vooral gestookt op rijen. Voor het avondmaal hebben we allemaal samen wortelpuree, 
schnitzels, worsten en eieren gegeten. Ik wil toch nog even vermelden dat het volledige 
kamp vegetarisch was. 
 
 Zaterdag moest er nog hooi verbrand worden op enkele percelen rond het 
Monshof en een perceeltje tussen Opdeweegh en Den Duits. We aten die dag – buiten 
boterhammen natuurlijk – nogmaals spaghetti. 
 
 Zondag 23 augustus was opruimdag. Zonder de vlaai van Tijl zijn ouders 
was het zeker niet gelukt. In de namiddag was alles onder de voeten uit.   Volgens mij, 
en ik denk dat iedereen het daar over eens is, was het een geslaagd kamp. 
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Een landkaart uit de oude doos 
 

 
 
 
De Oost-Kempische beken anno 1800.  Voor dat de  Lossing en Zuid-Willemsvaart 
gegraven zijn. 
Rond 1820 zal de Zuid-Willemsvaart aangelegd worden op de lijn Neeroeteren, Opitter, 
Bree, Bocholt, Lozen.   Vanaf 1847 zal de Lossing,een diepliggende ontwateringbeek, 
vertrekkende in Lozen, de valleien van de Abeek en de Itterbeek kruisen en in Ophoven 
in de Maas uitmonden. Hierdoor zal het grensgebied van Nederland en België sterk 
ontwaterd worden. 
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Virginie Van Baelen behaalde dit jaar haar diploma van licentiaat in de biologie. 

Haar studie is zeer belangrijk voor het toekomstig beheer dat in de vallei zal 

uitgevoerd worden. We danken haar dat we de resultaten kunnen publiceren en zo 

voor een breder publiek toegankelijk maken. 

 

 

 

Opstellen van een vegetatietypologie voor de vallei ven de A-

Beek en vergelijken met een vegetatietypologie van de Zwarte 

Beek. 

Onderzoeken van de invloed van de landbouw op de vallei. 

 

  

 

We danken ook haar promotor Prof. Dr. P.Meire en haar copromotor dr. W.Mertens 

voor de kans die ze haar gegeven hebben om haar eindwerk over dit onderwerp te 

maken. 

 

.INLEIDING 

 
 
 
 

1.1. ALGEMENE INLEIDING: 

 

De laatste decennia heeft men een sterke achteruitgang vastgesteld van de 

bloemenrijke hooilanden in beekdalen.  Niet alleen werd een daling vastgesteld in het 
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aantal hooilanden, ook de diversiteit is sterk achteruitgegaan, waarbij een verandering 

werd vastgesteld van laag- naar hoogproductieve vegetaties (Venterink, 1999). 

Verruiging van vegetaties van natte milieus, zoals beekdalhooilanden kan enerzijds een 

gevolg zijn van de mineralisatie van veen als gevolg van verdroging. (van den Brink, et 

al., 1999).  Als belangrijkere oorzaak wordt echter de bemesting van de aangrenzende 

hoger gelegen percelen gezien.   

 

Water dat infiltreert in landbouwgebieden zal via ondiepe of diepe grondwaterstromen 

migreren en in kwelgebieden terug aan het oppervlak komen.  De verblijftijd van het 

water in de bodem zal bepalend zijn voor het gehalte aan mineralen dat door het 

grondwater opgenomen wordt. (Gryseels, 1989) 

Omdat beekdalen de verzamelplekken zijn voor grondwater afkomstig van deze vaak 

zwaar bemestte hogere zandgronden, wordt de nutriëntenuitspoeling vanuit de hogere 

zandgronden naar het grondwater vaak beschouwd als een mogelijke belangrijke 

oorzaak van de eutrofiëring in lager gelegen beekdalhooilanden. 

Het probleem van de vermesting werd vooral belangrijk in de jaren '50, door 

intensivering van de landbouw (Venterink, 1999). 

De  belangrijkste meststoffen zijn stikstof, fosfor en kalium.  Deze drie elementen 

kunnen groeilimiterend zijn voor de vegetatie in beekdalhooilanden. 

 

Uitspoeling van stikstof gebeurt onder de vorm van nitraat. 

Figuur 1.1: Doorsnede van een beekdal met de beweging van het aangevoerde neerslagwater. 
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Ammonium zal in aërobe omstandigheden door nitrificatie omgezet worden in nitraat. 

Onder anaërobe omstandigheden treedt denitrificatie op, waarbij nitraat wordt omgezet 

tot stikstofgas.  Dit kan gebeuren door de oxidatie van organische stoffen in de bodem, 

waarbij HCO3- zal vrijkomen en de pH zal stijgen.  Ook bij contact met pyriet zal 

denitrificatie optreden.  Bij deze reactie zal sulfaat vrijkomen. (Griffioen & broers,1999) 

 

Fosfaat vormt in de bodem complexen met ijzer, aluminium en calcium-mineralen die 

neerslaan.  Hierdoor is fosfaat niet meer beschikbaar voor de plant.  Door afbraak van 

organische stoffen in de bodem of verhoging van de zuurtegraad wordt fosfor 

vrijgemaakt. (Lamers, 1999) 

 In ijzerrijke gebieden en gebieden met een hogere pH, zal fosfaatverontreiniging 

minder snel optreden. 

 

Kalium absorbeert aan kleimineralen, vooral aan illiet.  Op die manier stelt zich een 

evenwicht in tussen het kalium in de bodemporiën en het kalium geabsorbeerd aan 

bodemdeeltjes, waardoor de doorslag naar het grondwater vertraagd wordt.  Kalium 

kan ook vrijkomen door uitwisselingsreacties met Ca en Mg. (Griffioen&broers, 1999) 

 

SO4 wordt in natte bodems gereduceerd tot sulfiden.  Deze sulfiden vertonen een 

sterke affiniteit voor ijzer, waardoor fosfaat verdrongen wordt uit zijn gecomplexeerde 

vorm, FeS2 gevormd wordt en fosfaat vrijkomt.  Het gevolg is een interne eutrofiëring 

met fosfaat. (Griffioen, 1999) 

 

Chloor is een belangrijke tracer in het grondwater die eveneens door bemesting 

afkomstig is uit landbouwgebieden. Het is een permanent ion dat onveranderd zal 

migreren doorheen de bodem. (Venterink, 1999).  Aan de hand van dit ion kunnen we 

bijgevolg zien hoe ver de invloed van bemesting doordringt in het grondwater. 
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1.2. DOELSTELLINGEN: 

 

Het doel van dit eindwerk was aanvankelijk beperkt tot het opstellen van een 

vegetatietypologie voor de vallei van de A-beek en deze te vergelijken met de 

vegetatietypologie die werd opgesteld voor de vallei van de Zwarte Beek.  Ook zal de 

toepasbaarheid van de typologie van de Zwarte Beek op de A-beek getest worden. 

 

Het opstellen van een lokale typologie heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de 

vegetatiekundige variatie, en hierdoor in de ecologische variatie van een in grootte 

beperkt gebied (Schaminée, 1995) 

 

Zowel de Zwarte Beek als de A-beek ontspringen op het Kempisch plateau en kennen 

een gelijkaardig verloop.  Verwacht wordt dan ook dat beide beekvalleien vrij goed te 

vergelijken zijn. 

Bij een eerste veldbezoek viel echter onmiddellijk de sterke verruiging van de vallei van 

de A-beek ten opzichte van de vallei van de Zwarte Beek op.  Gezien de vallei van de A-

beek veel smaller is dan die van de Zwarte Beek en de aangrenzende percelen 

ingenomen worden door landbouw, stelden we ons de vraag of de aanwezigheid van 

deze landbouw al dan niet een direct effect heeft op de aanwezige vegetatie in de vallei.   

Vandaar dat als doelstelling ook het bekijken van de invloed van de landbouw op de 

vallei van de A-beek in dit eindwerk werd opgenomen.  Meer bepaald werd onderzocht 

of nutriënten via het grondwater vanuit het landbouwgebied naar de vallei 

getransporteerd worden. 

 

Daarom werd getracht de volgende hypothesen na te gaan: 

Ten eerste: de typologie van de Zwarte beek is niet volledig toepasbaar op de vallei van 

de A-beek, m.a.w. in de vallei van de A-beek en de vallei van de Zwarte beek komen 

verschillende vegetatietypen voor. 
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Ten tweede: nutriënten worden in de vallei van de A-beek met het grondwater 

aangevoerd vanuit het landbouwgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. TYPOLOGIE 

 

Met het opstellen van een vegetatietypologie wordt gekeken of er een werkelijk verschil 

bestaat tussen de vegetatietypes die voorkomen in de vallei van de A-beek en de 

vegetatietypes die voorkomen in de vallei van de Zwarte Beek.  Bovendien wordt er 

gekeken hoe de opnamen van de A-beek zich verhouden tot de in de vallei van de 

Zwarte Beek afgebakende vegetatietypes. 

 

2.1.1. Studiegebied : 

 

Voor het opstellen van een vegetatietypologie voor de vallei van de A-beek werden de 

meeste percelen in eigendom of in huur van Natuurreservaten vzw. afdeling Meeuwen-

Gruitrode/Peer onderzocht.  (situatie in augustus 1999). (zie figuur 2.1.  De percelen die 

werden gekarteerd zijn in het groen aangegeven).  In het totaal werden 26 percelen die 

werden opgedeeld in 77 deelpercelen. 

Al deze percelen zijn gelegen in het beekdal of op de beekdalhelling.  Percelen met 

naaldhoutaanplanten werden niet onderzocht. 

De vegetatieopnamen werden gemaakt in de periode tussen 9 juli en 30 augustus. 
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De percelen van de Zwarte Beek die gebruikt werden, werden opgenomen in juni en juli.  

Enkel de percelen stroomopwaarts van Beringen werden geselecteerd. (Mertens, 2000) 

 

Figuur 
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2.1.: 
Overzicht van het studiegebied. 
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2.2.1. Studiegebied: 

 

Om de invloed van de landbouw op het dal te onderzoeken werden vier percelen 

geselecteerd (A,B,C,D). (Zie figuur 2.1.) 

Perceel A, gelegen vlak aan het militair domein, kunnen we beschouwen als blanco.  De 

percelen B, C en D grenzen aan landbouwgebied. 

Hierna volgt een bondige beschrijving van de 4 percelen: 

 

2.1.1.1. Perceel A: 

-Bodem 

De bodem bestaat uit zand.    

Bovenaan het perceel is het droog, 

terwijl het vlak aan de beek nat is.  Het 

bodemprofiel bestaat uit een goed 

ontwikkelde podsol. 

-Hydrologie (ontwatering) 

Het perceel is nu veel droger dan dat 

het ooit geweest is.  Vroeger kwam 

veen voor tot aan het oppervlak.  

Waarschijnlijk ging het om een zeer 

vochtig perceel en werd de huidige 

beek gegraven als afwatering. 

Het perceel werd gedraineerd door 

afwateringskanaaltjes in verbinding met 

de beek.  De populierenaanplant zorgt 

voor een verdere ontwatering van het 

perceel door verdamping. 

 

-  Hoger gelegen percelen : 

Op de hoger gelegen percelen wordt niet aan landbouw gedaan.   
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- Beheer (vroeger + nu) 

Dit perceel was vroeger in gebruik als hooiland.  Nadien werden er populieren op 

geplant.  Het huidige beheer bestaat erin deze populieren te kappen en het 

takkenhout op te ruimen.  Zo kan in de toekomst terug een structuurrijk grasland 

ontstaan dat eventueel kan begraasd worden door grote runderen. 

 

- BWK (De blust, 1985) 

De eenheden van de BWK zijn Mc, Mr, Kbq, Pop voor de lager gelegen stukken.  

De hoger gelegen delen behoren tot de eenheden Qb 

 

- Fauna + Flora 

Het perceel vormt een belangrijke overwinteringplaats voor amfibieën.  In het 

voorjaar van 2000 werden een 5500 amfibieën overgezet, waaronder: gewone 

pad, bruine kikker, heidekikker, alpenwatersalamander en kleine 

watersalamander. 

Op gebied van avifauna zijn Grauwe vliegenvanger, Bosuil, Zwartkop, 

Vuurgoudhaantje en Zwarte specht interessante waarnemingen uit het verleden. 

  

2.1.1.2. Perceel B: 

- Bodem 

 

De bodem wordt aangegeven als zijnde een droge lemig-zandbodem.  Hij 

behoort tot de podsolbodems met een dikke humeuze bovengrond.  Bovendien 

wordt er aangegeven dat er een grondsubstraat is op geringe diepte. 
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  -Hydrologie (ontwatering) 

Dit perceel werd ontwaterd en bevloeid zoals beschreven staat in I 1.3.6.6.  Het 

water verzamelde in de 

Veeweiderloop.  Kort aan 

de beek staat het water 

boven het maaiveld ten 

gevolge van kwel. 

Na de overstromingen in 

september 1998 verbreedde de 

beek met een meter. 

 

-Hoger gelegen percelen 

Het aangrenzende perceel 

bestaat uit een maï sakker die 

zwaar bemest wordt. 

 

-Beheer (vroeger + nu) 

Dit perceel bestond 

vroeger uit een hooiland.  

Nadien kwam er een 

vakantiewoning op te 

staan.  Van dit ogenblik 

dateert de vijver.   

In 1998 werd dit perceel eigendom van Natuurreservaten.  Het wilgenstruweel 

werd gekapt.  Het perceel wordt een maal per jaar gemaaid.  De vijver laat men 

verlanden. 
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- BWK (De blust, 1985) 

De bovenkant van het perceel behoort tot de eenheden Mr, Sf, Hf.  De onderkant 

tot Vn.  De plas op het perceel tot Ae. 

 

- Fauna en flora 

Kort aan de beek treffen we grote plekken aan van zowel verspreidbladige  als 

paarbladige goudveil.  In de vijver worden soorten aangetroffen als wateraardbei, 

watervorkje, klimopwaterranonkel… 

Geelgors, Waterhoen, Tuinfluiter, IJsvogel en Goudvink werden in het verleden 

geï nventari-seerd. 

 

2.1.1.3. Perceel C: 

- Bodem 

De bodem wordt 

aangegeven als droge 

zandleembodem.  Van 

textuur is het een 

podsolbodem.  

 

- Hydrologie (ontwatering) 

Ook doorheen dit perceel 

stroomt de Veeweider-

loop.  Dit perceel werd 

ontwaterd en bevloeid 

zoals beschreven staat in 

paragraaf I. 1.2.5.6. 

 



VALLEI VAN DE ABEEK 

JAARBOEK 2000 NATUURRESERVATEN vzw 
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

 
  

27

- Hoger gelegen percelen 

De hoger gelegen percelen zijn in gebruik als paardenweide. 

 

- Beheer (vroeger + nu) 

Vroeger was dit perceel in gebruik als hooiland.  Nadien het in gebruik genomen 

als paardenweide.  Nu tracht men door het gevoerde beheer het oorspronkelijke 

hooiland te herstellen. 

 

- BWK (De blust, 1985) 

Beneden geeft de BWK aan dat we te maken hebben met Mc en beneden met 

Sf. 

 

- Fauna + flora 

Dit perceel heeft een bijzondere biologische waarde.  Op een deelperceel staan 

grote pollen pluimzeggen.  Een ander deelperceel wordt gekenmerkt door het 

voorkomen van veel moerasviooltje.  Deze kleine overblijvende lentebloeier is de 

waardplant voor de Zilveren Maan, een inmiddels in Vlaanderen uitgestorven 

soort parelmoervlinder.  De laatste populatie in Vlaanderen werd op dit perceel 

aangetroffen. 

 

2.1.1.4. Perceel D: 

- Bodem 

De bodem wordt aangegeven als een matig droge zandbodem met 

veenontwikkeling.  



VALLEI VAN DE ABEEK 

JAARBOEK 2000 NATUURRESERVATEN vzw 
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

 
  

28

 

 

-Hydrologie 

Ook dit perceel 

wordt sterk 

ontwaterd om het 

begaanbaar en 

bewerkbaar te 

maken. 

 

-Hoger gelegen percelen 

De hoger gelegen percelen 

zijn in gebruik als 

koeienweide. 

 

-Beheer (vroeger + nu) 

Vroeger was dit 

perceel in gebruik 

als hooiland.  Nadien 

raakte het in onbruik als hooiland en verruigde het bij gebrek aan beheer.  

Ter hoogte van de onderste peilbuis werd vroeger turf gestoken.  We bevinden 

ons hier op een trilveen van minder dan 1 meter dikte. 

 

- BWK (De blust, 1985) 

De BWK geeft de types Vn, Sf voor het bos bovenaan het perceel aan, Mr,Sf, Hf 

en Mr, Pop voor de onderkant van het perceel. 
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- Fauna + flora 

Interessant op dit perceel zijn de grote plekken adderwortel en verspreidbladige 

goudveil, kort aan de beek. 

 

  

2.1.2. Abiotische factoren: 

 

2.1.2.1. Grondwater : 

1. Hydrologie: 

- Plaatsen van de peilbuizen: 

 

Per perceel werden 2 peilbuizen gestoken, telkens een peilbuis dicht bij de beek en een 

peilbuis boven aan het perceel.  De bedoeling was een idee te krijgen van de 

grondwaterstand en van de ionensamenstelling van het grondwater. 

De peilbuizen zijn pvc-buizen met een lengte van 2 meter die onderaan over een lengte 
van 30 cm geperforeerd zijn.  Zij werden gestoken in de gereduceerde zone tot op de 
diepte waarop bij het boren gestoten werd op een moeilijk doorboorbare klei- of 
grindlaag. 

Over het filtrerende gedeelte van de peilbuis werd een filter getrokken om verstoppen 
van de peilbuis tegen te gaan.  Aan de basis van de peilbuis werd een grindlaag 
aangebracht.  

 

Gelijktijdig met het steken van de peilbuizen werd een bodemprofiel (zie bijlage II) 

opgenomen, waarbij de diepte van het voorkomen van de verschillende lagen, de aard 

van de bodem, verschijnselen van gley, reductiehorizonten werden opgemeten. 
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- Grondwaterpeil: 

 

Sinds 6 augustus 1999 worden de peilen in de vier peilbuizen twee-wekelijks 

opgemeten.  De stand van het water wordt gemeten met behulp van een kurken 

vlottertje.  Ook werd telkens de hoogte van de peilbuis boven het maaiveld gemeten.  

 

 

2. Grondwaterkwaliteit: 

- Staalname: 

 

Tijdens de onderzoeksperiode werden 3 keren waterstalen genomen.  De eerste keer 

in de herfst (29/11/99), de tweede keer in de winter (28/02/00) en de derde keer in de 

lente (23/05/00). 

In elke peilbuis werd een waterstaal genomen en ook in de beek ter hoogte van het 

desbetreffende perceel.  Ook van een vijver gelegen op een van deze percelen werd 

een staal genomen. 

De dag voor de staalname werden de peilbuizen leeggepompt.  Daarna konden zij zich 

vullen met vers grondwater.  De waterstalen in de peilbuizen werden genomen met 

behulp van een zuiver hevelpompje.  De waterstalen werden gekoeld in glazen 

recipiënten vervoerd naar het labo. 

  

Besluit van de discussie 

We kunnen  besluiten dat de vegetatietypologie die werd opgesteld voor de vallei van 
de Zwarte Beek slechts gedeeltelijk toepasbaar is voor de vallei van de A-beek.   

De vraag stelt zich dan ook in hoeverre een vegetatietypologie opgesteld voor een 

bepaalde vallei toepasbaar is voor een andere vallei. 
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Enkele bemerkingen dienen hierbij wel gemaakt te worden: 

- De percelen die werden opgenomen maken slechts een zeer klein deel uit 

(ongeveer 50 ha) van de totale vallei en zijn misschien niet helemaal 

representatief voor de totale vallei.  Zo kunnen het bijvoorbeeld de meest 

verruigde percelen zijn die eerst te koop worden aangeboden. 

- Het feit dat de opnamen door verschillende personen gebeurde voor beide 

valleien kan misschien ook een rol gespeeld hebben. 

- Ook de perioden van inventariseren verschilde voor de beide beekvalleien. 

- Bepaalde opnamen aan de A-beek werden vertekend door het gevoerde 

beheer.  Bepaalde percelen waren op het moment van opname reeds gemaaid. 

 

De evolutie van het element chloor in het grondwater kan ons een indicatie geven van 

hoe ver de invloed van bemesting reeds te merken is in de vallei (Venterink, H.O.,1999).  

De concentratie aan chloor in het grondwater was hoger voor de percelen B en C dan 

voor de percelen A en D.  Het geringe verschil in chloorgehalte tussen het grondwater 

afkomstig van de valleiflank en het water van dicht bij de beek voor de percelen B en C 

zouden we kunnen wijten aan een invloed van de landbouw.  Wel moet er rekening 

gehouden worden met een natuurlijke aanrijking aan chloor. 

De gehalten aan nitraat en nitriet in het grondwater waren significant hoger boven dan 

beneden.  Voor de percelen A en D was dit niet het geval. 

De gehalten aan fosfaat en ammonium waren relatief laag. 

We kunnen opmerken dat de gehalten aan beide nutriënten merkelijk hoger zijn voor 

perceel B, gevolgd door perceel C. 

 De gehalten aan fosfaat waren niet significant hoger dicht bij de landbouw.  Enkel het 

gemiddelde voor perceel B lag hoger boven. 

 

De concentraties aan calcium en magnesium waren hoger voor de percelen meer 

stroomafwaarts gelegen dan voor perceel A.  Deze ionen worden door diepe 

grondwaterstromen aangevoerd van verder gelegen gebieden.  Significante verschillen 

in concentratie tussen boven en onder waren er niet. 
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De lage waarden voor nitraat ter hoogte van perceel A zijn gemakkelijk te begrijpen.  

Perceel A werd bij de aanvang van deze studie geselecteerd als blanco omwille van de 

afwezigheid van landbouw in de ruime omgeving. 

Dat perceel D qua nutriëntengehalte eerder bij perceel A aanleunt is op het eerste zicht 

iets moeilijker vatbaar.  Perceel D ligt net als B en C in een agrarisch gebied. 

De lage nutriëntengehalten bovenaan het perceel zijn mogelijk te verklaren door hoge 

denitrificatie door interactie met organisch materiaal, met name veen (Grifioen, J., 

1999).  Ondanks de hoge denitrificatie domineren stikstofminnende soorten als grote 

brandnetel en riet de vegetatie.  Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in 

nitrificatie na mineralisatie van veen ten gevolge van verdroging door ontwatering. 

 

Bij een vergelijking van de chemische samenstelling van het grondwater van de vallei 

van de A-beek en de vallei van de Zwarte Beek vallen een aantal zaken duidelijk op: 

Ten eerste bevestigen de veel hogere gehalten aan nitraat en nitriet in de vallei van de 

A-beek de verwachtingen inzake invloed van de landbouw. 

Op de tweede plaats merken we de zeer lage concentraties aan fosfaat op in de vallei 

van de A-beek in vergelijking met de valei van de Zwarte Beek.  Een eventuele 

verklaring kon gezocht worden in de hoge gehalten aan bufferende calcium in de vallei 

van de A-beek en het feit dat de gehalte aan ijzer niet significant verschillend zijn voor 

beide valleien.  Deze hoge gehalte aan fosfaat zouden met diep grondwater 

aangevoerd worden uit onderliggende fosfaatrijke formatie, nl. het Diestiaan 

(mondelinge mededeling Mertens W. en Verhagen B.).  

 

Ten derde zien we dat de concentraties aan calcium wel drie keer zo hoog zijn voor de 

vallei van de A-beek als voor de vallei van de Zwarte Beek.  Op de plaatsen waar dit 

diepe grondwater aan het oppervlak komt komt vrij veel bittere veldkers voor.  Hun 

aanwezigheid gaat vaak gepaard met die van paarbladige en verspreidbladige 

goudveil, adderwortel,… die eerder leemminende voedselrijke bronbossoorten zijn. 
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De gehalten aan stikstof in de bodem en de vegetatie tonen een omgekeerd verloop als 

deze in het grondwater: laag voor perceel A, voor de percelen B en C een trend naar 

hogere waarden voor peilbuis 2 dan voor peilbuis 1 en voor D een gering verschil 

tussen boven en onder.  De reden hiervoor is dat we onderaan de percelen een 

veenlaag hebben en dat de bulkdensiteit van de bodem bovenaan de percelen is veel 

hoger dan die van beneden. 

De lage waarden die werden berekend voor de N/P-verhouding wijzen duidelijk op een 

stikstoflimitering van de vegetatie. 

 

Beheer heeft enerzijds tot doel nutriënten af te voeren en anderzijds verhogen van de 

stress, waardoor gevoelige soorten ook kans krijgen te kiemen. 

Bij beheer dat gevoerd wordt moet rekening gehouden worden met de toestroom van 

nutriënten van buitenaf.  Dit legt beperkingen aan de doelstellingen voor beheer van de 

percelen B en C. 

Samenvatting: 

 

 

Valleigebieden staan meer dan infiltratiegebieden onder invloed van de landbouw.  

Vooral de waterhuishouding speelt hierbij een belangrijke rol.  Vermesting en 

verdroging zijn de voornaamste problemen waardoor de kwaliteit van de valleisystemen 

onder druk komt te staan. 

 

Voor deze thesis werden twee stroomgebieden geselecteerd, met name de A-beek en 

de Zwarte beek.  Voor deze valleien hebben we een vergelijking opgesteld voor de 

vegetatie-samenstelling en hebben we de potentiële invloed van de landbouw 

geëvalueerd. 

 

Uit deze analyses konden we twee zaken concluderen: 
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Ten eerste komt de vegetatiesamenstelling van de A-beek duidelijk niet overeen met 

deze van de Zwarte Beek.  In de vallei van de A-beek was het aandeel aan verruigde 

vegetaties duidelijk hoger. 

 

Ook de invloed van de landbouw is in de A-beek duidelijk groter.   

De nutriëntengehalten in water, bodem en vegetatie lagen hoger voor de percelen onder 

invloed dan voor perceel A, waar geen invloed van de landbouw is. 

Ook het grondwater in de A-beek was duidelijk rijker aan stikstofcomponenten dan het 

grondwater van de Zwarte Beek. 

 

 

Levend barende hagedis op perceel C 
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 RESERVATENWERKING 2000 ABEEK-VALLEI 
 

Veiligstelling 
 
Wat aankopen betreft werd 2000 een druk jaar.  In totaal konden 27,5 ha bijkomend 
veilig gesteld worden:  21,5 ha door aankoop (verkoopakte verleden in 2000) en 6 ha 
door huur.  De oppervlakte in beheer nam toe met liefst 50 %.  Verder zijn er nog   
De totale oppervlakte natuurreservaat bedraagt op dit moment (1 dec.) 84,2 ha. 
Belangrijke uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren langs de Abeek ter 
hoogte van de grens Grote Brogel - Reppel: een kern van 11,2 ha aaneensluitend 
natuurgebied kon gecreëerd worden.  We danken hiervoor Frieda Pauwels en Robert 
Buyse voor het verhuren van de omgeving rond het Monshof.  
 
 

 
 
 
 

Monshof in Reppel 
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Ook een belangrijke aankoop is het goed gelegen in natuurgebied onder het 
Ooievaarsnest te Grote Brogel.  Een zeer waardevol hooiland is hierin begrepen, met 
de laatste locatie met grote ratelaar in de Abeekvallei.  De nodige afspraken inzake 
beheer werden gemaakt.  
Verder breidde het reservaat uit ter hoogte van het Duivelsbroek door aankoop en  
verhuring door het OCMW van Meeuwen-Gruitrode. 
Ook in de randzone van het schietveld van Helchteren-Meeuwen werden gronden 
aangeboden en gekocht: 1,9 ha ten zuiden van de Bullenschool en 1,8 ha op 
Sonnisheide. 
 
Voor de situering van de  terreinen in beheer wordt verwezen naar de kaarten. 
 
Beheer 
 
Wat beheer betreft werd het jaar 2000 een druk jaar.  De natte maand juli ge-
noodzaakte ons om een groot deel van de hooilanden in eigen beheer te maaien en het 
natte hooi af te voeren. 
 
Een 10-tal beheerswerken (zondagvoormiddagen) werden georganiseerd.   Twee 
jeugdkampen grepen plaats (zie elders in dit jaarboek).  Een 20-tal leden van de 
Wildbeheereenheid van Peer maaiden net als de vorige jaren op een 
zondagvoormiddag het perceel Vanderhoydonks.  Ook niet te vergeten het werk van 
menig vrijwilliger, die buiten de zondagvoormiddagen werk verrichtten in het reservaat.   
Waar voor nogmaals dank.  
 
De eind vorig jaar door Natuurreservaten opgestarte professionele ploeg van de 
Sociale Werkplaatsen vzw Natuur en Landschap heeft het vele werk in het reservaat 
aanmerkelijk lichter gemaakt.  Elke maand werden door één van de twee ploegen 3 tot 
5 dagen gewerkt in het reservaat.  Ook werd op het Tewerkstellingsproject 
Tewerkstelling Opleiding Kansarmen (TOK) beroep gedaan. 
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Erkenning als natuurreservaat 
 
Het erkenningdossier, met het beheersplan, werd eind 1998 ingediend bij de AMINAL 
(Administratie Milieu-, Natuur -, Land en Waterbeheer). 
De erkenning van 54 ha (42 ha in eigendom en 12 ha in huur) verloopt niet zo vlot als 
gedacht en gehoopt, doch we verwachten toch de erkenning volgend voorjaar.   
Intussen werd een uitbreidingsdossier ingediend voor nog eens 23 ha (23,1299 ha:  
17,5906 ha in eigendom en 5,5393 ha in huur). 
De erkenning door de Vlaamse Overheid van het Reservaat Abeekvallei als 
natuurreservaat, houdt in dat het gevoerde beheer betoelaagd kan worden.   
Afhangende van de natuurtypes, die dienen te passen in de vooropgestelde 
natuurstreefbeelden, en de mate van openstelling en de monitoring (opvolging), wordt 
voor het beheer en het toezicht subsidies door het Vlaams Gewest verleend.  Ook voor 
de eerste inrichting van het reservaat kunnen subsidies verleend worden.    
Dit houdt ook in, dat naast een openstellingplan, drie vegetatiejaren na erkenning en 
vervolgens om de 5 jaar een uitgebreid monitoringsrapport, dient opgemaakt te worden.  
Dit rapport dient een uitgebreide beschrijving te bevatten van de evolutie van flora en 
fauna onder invloed van het beheer, de evolutie van een aantal aandachtssoorten, een 
kaart met de initiële en actuele natuurtypes, de natuurstreefbeelden, een overzicht van 
gegevens inzake grondwaterstanden. 
  
Planning 
 
Verder wordt er  ge-
werkt aan de omvorming 
van een tweetal 
weekendvijvers naar 
ondiepe waterplassen.  
De stedenbouwkundige 
vergunningen werden 
door de gemeente 
Bocholt op 25 oktober 
2000 verleend. De 
werken zijn voorzien voor 
2001. Ook een 
kapvergunning voor de 
overblijvende canada’s 
op het perceel oostelijk 
van het Monshof werd 
verleend. Op 28 mei 
waaiden op dit perceel 
eenderde van de 
canadabomen om.  
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Wandelingen 
 
Een 6-tal publieke wandelingen waarbij het reservaat werd aangedaan, enkele 
wandelingen (o.a. voor de CERA-vennoten) op aanvraag,  de Open Natuurdag (6 juni) 
en de Dag van de Natuur (20 november) dienen  nog vermeld te worden. 
De uitvoering van het bewegwijzerde wandelcircuit Ellikom-Erpekom blijft nog steeds op 
ons verlanglijstje staan.    
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ZONE 1: 'Grote Heide - Donderslagheide - Sonnisheide' 
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen)  
en Houthalen-Helchteren (Helchteren) 
 
Locatie:  
Randzone noordelijk deel van Militair Domein Schietveld van Meeuwen-Helchteren 
(brongebieden Abeek en Schansbeek) 
 
Veiligstelling:  
Tegen het Schietveld ten zuiden van de Bullenschool werden een drietal percelen 
aangekocht voor een totale oppervlakte van 2,0 ha.  Op deze percelen zijn restanten van 
heischraal grasland te vinden met Struik- en Dopheide.  Ook een perceel (half 
dennenaanplant, half berkenbos,  0,4 ha oppervlakte) op Kolis werd in beheer 
genomen. 
Een perceel (1,9 ha groot) gelegen in Helchteren op Sonnisheide, grenzend aan het 
Osseven en het Schietveld, werd aan Natuurreservaten te koop aangeboden.  Gezien in 
deze regio (brongebied van de Schansbeek) geen afdeling van Natuurreservaten of 
Wielewaal actief is, heeft onze afdeling de aankoop op zich genomen.  Dit in afwachting 
van een mogelijke herverdeling na de fusie van de reservaten over de (nieuwe) 
afdelingen van de nieuwe natuurvereniging.  
De oppervlakte natuurreservaat bedraagt momenteel in deze zone: 18,2 ha. 
 
Beheer: 
Het perceel zuidelijk van de Bullenschool werd éénmaal gedeeltelijk gemaaid. 
Het weideperceel ter hoogte van het Osseven, aangekocht op 24 november 2000 was 
omgezet in een maï sakker.  Het erg natte terrein maakte dat de maï s niet oogstbaar 
is.   
Voor de winter en het voorjaar 2001 wordt een verdere dunning van berken en eiken 
voorzien op het gemeentelijk heideterrein langs de Weg naar Zwartberg. 
De Sociale werkplaatsen zullen  het voorbereidend werk doen (kappen), terwijl 
leerlingen van de lagere scholen via het project Educatief Natuurbeheer van Meeuwen 
het afvoerwerk zullen doen. 
 
Acties: 
Overzetactie amfibieën ter hoogte van De Damp (Het Broek): zie hiervoor elders. 
 



RESERVATENWERKING 
 

JAARBOEK 2000 NATUURRESERVATEN vzw 
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

 
  

41



RESERVATENWERKING 
 

JAARBOEK 2000 NATUURRESERVATEN vzw 
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

 
  

42

ZONE 2 : 'Meeuwen' 
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen) 
 
Locatie:  
Valleigebied tussen De Damp (Het Broek) en de weg Peer - Helchteren 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werden een aantal percelen aangekocht in 2000.   
Van zuid naar noord: 
- driehoekig perceel langs de Krommendijk 24 are,  
- elzenbroekbos langs Vliegeneinde gelegen langs enkele weekendverblijven, 

oppervlakte 1,16 ha, 
- ruigtevegetatie met enkele elzen in de Pastorijbemden bij Meeuwen-centrum,  

10 are groot. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 11,7 ha. 
 
Beheer:  
Voor de broekbossen: spontane natuurontwikkeling en dus als beheer: 'niets doen'.   
Voor het perceel Donderslagbemden, waarop de populieren gekapt werden in het 
voorjaar 1998, wordt een extensieve begrazing voorzien.  Hiervoor dient het perceel van 
5 ha eerst omrasterd te worden, wat kan uitgevoerd worden na de erkenning door de 
Vlaamse overheid als natuurreservaat. 
Op het perceel, waarop enkele populieren stonden die nog gekapt werden door de 
vorige eigenaar, werd het takhout opgeruimd door de sociale werkplaatsen.  Dit takhout 
werd gestapeld in een houtwal.  Een mooie rietvegetatie ontwikkelt zich op het perceel 
in de zomer. 
Het perceel in de Pastorijbemden (langs de wandel- en fietsverbinding tussen de 
Beemdstraat en de Broekkantstraat) werd op de Dag van de Natuur (18 november) 
gemaaid.  Bedoeling is hier een klein educatief hooilandje te maken dicht bij het 
centrum en de scholen van Meeuwen. 
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ZONE 3: 'Ellikom' 
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Ellikom, Meeuwen), Peer (Grote Brogel/Erpekom) 
 
Locatie:  
Valleigebied gelegen tussen weg Peer - Helchteren en de weg Peer - Bree (omgeving 
Dorpermolen, stroomafwaartse deel van de Gielisbeek, Luythegge, Oude 
Berenheidemolen, Hoogmolen en Oude Neermolen)  
 
Veiligstelling:  
Op een negental plaatsen werd het natuurreservaat uitgebreid. 
Aangekocht werd in de Klokbemden: 
- elzenbroekbos langs de Peerderbaan,  
- rietland, ruigte en broekbos, ter hoogte van de eerste zijweg langs de Weg naar 

Ellikom, ha, oppervlakte 35 are, 
- complex van hooiland, rietland en elzenbroekbos, oppervlakte 85 are, 
- rietland met elzenbroekbos, oppervlakte 78 are, 
In de Slagmolenbemden werd een hooiland aangekocht met een oppervlakte van 26 
are.  Even noordelijk in Erpekom aan de samenvloeiing van de Abeek met de 
Gielisbeek werd een elzenbroekbos verworven. 
In Ellikom, Meeuwerkant werden een 6-tal percelen verworven met weide en broekbos, 
oppervlakte 85 are.  Met het OCMW werd een huurovereenkomst afgesloten voor een 
broekbos ter hoogte van de Hellestraat in Ellikom. 
Aan de Brogelerweg Ellikom (Over de Beek) werd een uitzonderlijk waardevol 
elzenbronbos aangekocht, waar de twee soorten goudveil voorkomen, opp. 19 are.  
Een laatste perceel in deze zone werd gekocht ter hoogte van de Veeweiderloop in 
Grote Brogel.  De totale oppervlakte reservaat bedraagt in deze zone: 28,6 ha. 
 
Beheer:  
Broekbossen: spontane natuurontwikkeling en dus als beheer: 'niets doen' . 
Het grasland aan Luythegge werd enkel in september begraasd door de koeien van de 
aangrenzende boer. 
De twee kleine hooilanden (20 are) achter Erperheide (Ellicommerbemden) en het 
hooiland aan de Gielisbeek (Slagmolenbemden) werden één maal gemaaid door de 
sociale werkplaatsen en opgeruimd tijdens de jongerenkampen. 
Er werd verder gewerkt aan de gedeeltelijke omvorming van het rietland op de 
Erpecommerbemden naar hooiland, zoals voorzien in het beheersplan.  Mooie 
resultaten worden verwacht bij het in september gemaaide stuk. 
 
Acties: 
Overzetactie amfibieën ter hoogte van de Brogelerweg in Ellikom 
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ZONE 4:  'Grote Brogel' 
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Ellikom), Peer (Grote Brogel), Bocholt (Reppel) 
 
Locatie:  
Valleigebied tussen de Baan Peer - Bree en de grens Reppel-Bree (Binkermolen) 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werd het reservaat door 6 aankopen en 1 huurovereenkomst uitgebreid 
met 14,0 ha. 
Een eiken-elzenbos kon gekocht worden ter hoogte van het Schoutenhofsveld.   
In het Oyevaers Nesthofsveld werd bijna 4 ha aangekocht, waarin een (potentieel) zeer 
waardevol grasland gelegen is met o.a. een randzone van 150 m met Grote ratelaar. 
Tussen Hoogstraat en Zandhofsveld (Exelmanshoeve) werd een jong eikenberkenbos 
met nog wat struikheide aangekocht.  Even noordelijk werd in juni de nachtzwaluw een 
aantal maal opgemerkt. 
Aan de andere zijde van de Abeek, langs de Reppelerweg in Ellikom (op de grens met 
Reppel) werd een dennenbos van 1 ha gekocht. 
Twee grote aankopen gebeurden op de grens van Grote Brogel en Reppel: bij de 
eerste aankoop in de Aabemden en Monsbemden (3,15 ha) werd een grote vijver van 
40 are en een hooiland van 1,2 ha aangekocht.  De tweede aankoop in de 
Monsbemden en Waterbemden bevat naast een kleine weekendvijver en twee 
populierenaanplanten een rietmoeras met o.a. kalmoes.   
Als sluitstuk in dit gebied konden wij de gronden van het Monshof huren.  Het landgoed 
met haag, hoogstamboomgaard, oude parkbomen, wei- en hooilanden met knotwilgen 
is landschappelijk uiterst mooi en faunistisch bijzonder rijk. 
Het geheel werd nog afgerond met de aankoop van 10 are langs de Reppelerweg in 
Reppel-dorp.   De oppervlakte natuurreservaat in zone 4 bedraagt 26,4 ha. 
 
Beheer: 
De hooilanden in deze zone werden door de sociale werkplaatsen gemaaid; door het 
Jeugdhuis Scherpe Steen en de JNM werd het natte hooi afgedragen.  Het hooiland op 
het perceel Kwanten werd éénmaal gemaaid; Opdeweegh deels 2 maal; Hendrix en 
Vanderhoydonks tweemaal.  De hooiweiden bij het Monshof werden éénmaal gemaaid 
voornamelijk in juli en deels nabegraasd met paarden en schapen.  Verder gebeurden 
bij het Monshof een aantal onderhoudswerken, zoals snoeien van hagen, uittrekken en 
kappen van wilgen en opruimen van versleten draad en het plaatsen van nieuwe 
veeafsluitingen.    De 5de en 6 jaars van de lagere school van Reppel mochten via het 
project Educatief Natuurbeheer actief kennis maken met de uitzonderlijke omgeving van 
het Monshof. 
 
Acties:  Overzetactie aan de Reppelerweg      f.j. 
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 

RECREATIEF NATUURBEHEER 
 
MEER DAN WANDELEN...NATUURBEHEER IN DE PRAKTIJK 
 
Het project Educatief/Recreatief Natuurbeheer ontstond vijf jaar geleden in 
Oost-Brabant op vraag van enkele scholen. Na gedurende vier jaar door de reguliere 
terreinploeg en vrijwilligers van Natuurreservaten vzw te zijn opgevangen, kan het project 
sinds dit najaar dankzij provinciale ondersteuning ook in gans Limburg op professionele 
basis verder worden uitgebouwd.  
 
Doelstelling is om mensen uit alle geledingen van onze maatschappij op een prettige en 
educatief/recreatieve manier te laten kennismaken met het praktische beheer van de 
Limburgse natuurgebieden. Hierbij wordt afgestapt van de klassieke, vrijblijvende 
natuurwandeling, doch wordt de recreant uitgenodigd om zelf actief deel te nemen, dit 
uiteraard onder de deskundige begeleiding van de plaatselijke vrijwilligers van 
Natuurreservaten vzw. 
 
 Het basispakket dat wordt aangeboden bestaat uit: 
 - een introductiediareeks over milieu en natuur. 
-  Hierbij komen thema's als Ruimtelijke (Wan)Ordening, Verkeer en Verzuring aan 

bod. Maar ook over de Landschappen in Vlaanderen wordt gesproken. Tenslotte 
wordt aan de hand van enkele voorbeelden van Natuurgebieden in de regio 
geï llustreerd waarom natuurbeheer noodzakelijk is. 

.- één of meerdere initiatielessen natuurbeheer. 
-  Door actief deel te nemen aan het natuurbeheer in het reservaat in jouw buurt, 

heb je niet alleen een leuk dagje uit met het gezin of de afdeling, maar steekje 
ook nog iets op over het wel en wee van natuurbeheer. Een dagje mee aan 
natuurbeheer doen, betekent SAMEN met de  mensen van Natuurreservaten vzw 
iets doen voor de natuur in de buurt. 

- een afsluitende natuurwandeling.  
- De natuurbeleving, het genieten van de natuur, mag in dit pakket uiteraard ook 

niet worden vergeten. Onder leiding van deskundige gidsen wordt het reservaat 
waar werd gewerkt, verkend. Op die manier kan je meteen de resultaten van al 
die inspanningen aanschouwen. 

 Uiteraard kan doorheen het ganse pakket de nodige flexibiliteit aan de dag worden 
gelegd..  
Enkele voorbeelden ter illustratie 
 - een afdeling heeft geen interesse voor de diareeks, maar ziet een deelname 
aan het praktische beheer wel zitten. 
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- de afsluitende wandeling laten samenvallen met de werkdag.indien een volledig 
werkdag voor de afdeling te zwaar uitvalt, kan worden gekozen voor een halve 
dag  

- de afdelingen kunnen opteren voor participatie aan meerdere werkdagen 
gedurende het jaar in verschillende natuurgebieden in de provincie. 

 Deelname aan het project Educatief/Recreatief Natuurbeheer mag worden beschouwd 
als een vernieuwende kennismaking met de natuur in Limburg. Mensen, groepen, 
verenigingen, bewegingen, krijgen via dit project de kans om ook daadwerkelijk iets te 
DOEN voor en in de natuur, en zo positief bij te dragen tot het natuurbehoud. Samen, als 
partner met de natuurbeweging. 
 
 Door de eerdere ervaringen met scholen blijkt dat alvast jongeren zeer enthousiast zijn 
als ze kunnen meewerken in de natuur. Dit project leent zich dan ook uitstekend om er 
binnen de afdeling een gezinsuitstap-met-picknick van te maken.  
 
Dankzij de provinciale toelage kan het project bovendien volledig gratis worden 
aangeboden. 
 Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij: 
 André Mulders Medewerker Educatief/Recreatief Natuurbeheer Tel: 011/26.54.84 
GSM: 0478/825591  
 

De kinderen van de basisschool van Reppel in actie 
aan het Monshof 
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VERSLAG   JONGERENWERKKAMPEN 
Dit is een zeer summier verslag van het kamp van de mannen van het jeugdhuis “de 
Scherpe Steen” 
OVERZICHT UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
Dinsdagavond (4-7) was de opbouw van het kamp gepland, maar door de regen 
hebben we dat uitgesteld naar woensdag. 
 
Woensdag (5-7) zijn we uiteindelijk de hele dag bezig geweest met de opbouw van het 
kamp en alles wat daar mee samenhangt.  
 
Donderdag (6-7) hebben we de hele dag gehooid op een zelfde perceel (voor 
aanduiding percelen, zie document in bijlage, opgesteld door Freddy Janssens) 
 
Vrijdag (7-7) hebben we eveneens de hele dag gehooid, ditmaal op twee verschillende 
locaties. 
 
Zaterdag (8-7) hebben we gemaaid en gehooid op twee percelen. 
 
Zondag (9-7) hebben we gehooid. 
 
Maandag (10-7) hebben we het kamp samen afgebroken. 
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WATERKWALITEIT ABEEK 
 
Op 1 december waren de resultaten van het jaar 1999 nog niet gepubliceerd en nog niet 
in te zien, via internet, in de databank van de Vlaamse Milieumaatschappij. 
We kijken ook uit naar de gegevens van de MAP-meetpunten: plaatsen op de 
waterlopen met enkel een mogelijke beïnvloeding door de landbouw.  Deze punten 
worden gecontroleerd  in het kader van het MestActiePlan (MAP).   
 
De eindverhandeling van Virginie Van Baelen toont een aanrijking met nitraten en nitriet 
aan voor het grondwater bij de peilputten dicht bij landbouwpercelen.   
De Abeek vertoont, volgens deze studie, op jaarbasis een zeer zuivere tot 
aanvaardbare waterkwaliteit.  Opvallend is dat de Abeek een lichte organische 
(natuurlijke) verontreiniging ter hoogte van de Damp vastgesteld werd en dat een hoog 
ammoniumgehalte in november zorgt voor een hoge chemische index (lagere kwaliteit) 
ter hoogte van de percelen Kwanten en Hendrix in Grote Brogel. 
Voor het eindwerk van Virginie, zie elders in dit jaarverslag. 

GRONDWATERPEILMETINGEN
(Peilbuizenproject)

Peilbuizen verder (80-140 m) van Abeek 1999 2000

Peilbuizen dicht (10-40 m) bij Abeek

In het kader van monitoring worden de grondwaterpeilen in het reservaat op een 4-tal plaatsen opgevolgd.  
Telkens 2 peilbuizen met een lengte van 2 m werden geplaatst tot op vaste grond:  eén op 10 m van de beek en 1 hogerop op 100 m.
Waar normaal een grondwaterdaling verwacht wordt vanaf april (meer verdamping) dan neerslag), wordt weer zomermaximimun bereikt begin juli.
De massale regenval doet de Abeek buiten zijn oevers 
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OVERZICHT ECOTOPEN VOORKOMEND  
IN  NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI  anno 2000 
 
De in het reservaat voorkomende natuurtypes worden in de mate van het mogelijke in kaart gebracht.  
Voor de aflijning van de natuurtypes wordt (voorlopig) het systeem van de biologische waarderingskaart 
gebruikt.      
Het reservaat heeft een totale geografische oppervlakte van 81,6 ha, alhoewel kadastraal met een 
oppervlakte van 84,2 ha gerekend wordt.   
De hiernavolgende gegevens zijn gebaseerd op 177 opgenomen individuele ecotopen, die gegroepeerd 
werden tot 60 verschillende ecotopen, om vervolgens nogmaals samengevoegd te worden tot een 27 
groepen van ecotopen.  Deze zijn op hun beurt terug gebracht tot de 15 weergegeven hoofdgroepen. 
De meest voorkomend ecotopen zijn de elzenbroekbossen (21,9 ha), gevolgd door moerasvegetaties, 
voornamelijk rietlanden (16,0 ha), graslanden (14,6 ha) en eikenberkenbossen (9,0 ha).   Minder dan 10 
% van de oppervlakte nemen heide (grotendeels gedomineerd door pijpenstrootje) in (7,5 ha) en de 
dennenaanplanten (5,2 ha ).  Zeldzamer zijn de overige, dikwijls ook waardevolle ecotopen. 
Op basis van de door ons gestarte plantenopnames en een door het Instituut voor Natuurbehoud uit te 
werken vegetatietypologie (natuurtypes) voor Vlaanderen, is het de bedoeling deze ecotopen of 
vegetaties nauwkeuriger te beschrijven.   
 

 
 

 

Klokjesgentiaan

 

Grote Ratelaar 
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ECOTOOP OPP. in ha OPPERVLAKTE % 

 WATER 0,9 9363 1,1
 AKKER 4,0 40310 4,9
 HEIDE 7,5 75258 9,2
 GRASLAND 14,6 145884 17,9
 HOUTKANT en HEG 0,2 1802 0,2
 HOOGSTAMBOOMGAARD 0,3 3455 0,4
 POPULIERENAANPLANT 1,4 14405 1,8
 POPULIEREN+SPARREN 1,3 13091 1,6
 MOERASVEGETATIES 16,0 159574 19,6
 LOOFHOUTAANPLANT 0,8 7925 1,0
 NAALDHOUTAANPLANT 5,2 51951 6,4
 EIKEN/BERKENBOSSEN 9,0 89733 11,0
 STRUWELEN 2,4 23553 2,9
 ELZENBOSSEN 17,9 178676 21,9
VERHARDE WEGEN 0,1 1247 0,2
   0,0

TOTAAL 
NATUURRESERVAAT 

81,6  
100

ECOTOPEN NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI 
december 2000

 MOERASVEGETATIES

 AKKER

 HOUTKANT en HEG

 GRASLAND

 HEIDE

 STRUWELEN

 ELZENBOSSEN

 EIKEN/BERKENBOSSEN

 LOOFHOUTAANPLANT

 NAALDHOUTAANPLANT

 POPULIERENAANPLANT

 POPULIEREN+SPARREN

 
HOOGSTAMBOOMGAARD

 WATER
VERHARDE WEGEN
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Provinciaal Natuurdomein Baatsbeek  
 

1. Doelstelling: Provinciale beleidsvisie waarin het natuurproject kadert 
 

Het project kadert in de uitvoering van het provinciale natuurbeleid zoals omschreven 
in het centrale luik “Natuur” van het ontwerp provinciaal milieubeleidsplan. Het 
provinciaal natuurdomein Itterbeekvallei is gesitueerd aan de oostelijke steilrand van 
het Kempens plateau nabij Neerglabbeek (Meeuwen-Gruitrode). Het omvat het 
valleitje van de Baatsbeek, een kleine 
zijvallei van de Itterbeek. Gelet op het 
belang van de Kempense beekdalen 
voor de ecologische verscheidenheid 
van Limburg, wenst het 
Provinciebestuur van Limburg in haar 
natuurbeleid specifieke aandacht te 
schenken aan het behoud en 
ontwikkeling van de Kempense 
beekdalen. Dit project heeft als 
doelstelling het ecologisch inrichten van 
de sterk gedegradeerde 
 vallei van de Baatsbeek, m.i.v. ingrepen 
 inzake integraal waterbeheer.  

 
2. Beschrijving van het natuurproject:  
 

Het beekdal van de Itterbeek ontspringt op het Kempens plateau via een dubbele 
streng nabij Gruitrode en Wijshagen. De beek stroomt in noordoostelijke richting via 

Bree en Kinrooi naar de Maas in Nederland. Ter 
hoogte van Neerglabbeek situeert zich een klein 
zijvalleitje gevormd door de Baatsbeek. De 
natuurkwaliteit van de Itterbeekvallei is nog zeer 
behoorlijk met een interessante verscheidenheid aan 
biotopen van een venig beekdal evenals een goede 
structuur en waterkwaliteit. De ecologische kwaliteit 
van de vallei van de Baatsbeek is echter van lage 
kwaliteit. De beek is een rechtgetrokken en verdiepte 
sloot met steile wanden, diepe bedding en hoge 
afvoersnelheid van het water. Het brongebied is sterk 
teruggeschreden en het water in de beek bestaat 
hoofdzakelijk uit overstortwater van een nabijgelegen 
collector. De valleigronden bestaan uit monotone 
graslanden met een sterk vermest topprofiel, (te) 
abrupte overgangen naar omliggende bossen  en 

De Baatsbeek 
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akkers met overwegend snijmaï s. Hier en daar zijn nog enkele relicten met 
kensoorten van natte graslanden te vinden. 
In 1980 werd een gedeelte (ca 3 ha) van het Baatsbeekvalleitje verworven door het 
Provinciebestuur. Nadat de gronden verschillende jaren werden verpacht, zullen 
deze anno 1998 de gepaste ecologische inrichting krijgen. Hiertoe werd in een 
eerste fase de pachtovereenkomst met de landbouwer opgezegd. Parallel aan het 
natuurproject zal de verwerving van de omliggende gronden worden opgestart. 
 
 

Het natuurproject bestaat uit twee delen: de ecologische inrichting van het 
natuurdomein. Dit betreft zowel het integraal waterbeheer van de Baatsbeek zodat 
de negatieve invloed hiervan op de kwaliteit van de Itterbeek verminderd wordt als de 
verbetering van de ecologische kwaliteit van de valleigronden van een Kempens 
beekdal. - De natuureducatieve ontsluiting van het natuurdomein. 

 
a. Beschrijving van de ecologische inrichting:  

 
Baatsbeek  

 
- Kwaliteitsverbetering overstortwater: door de aanleg van een 

wachtbekken in de bovenstroomse gedeelte van de Baatsbeek kan 
het overstortwater opgevangen worden. Na een retentietijd heeft het 
overstortwater een primaire zuivering (bezinking slib) ondergaan.   

- Structuurverbetering van de Baatsbeek: door herprofilering van de 
Baatsbeek (aanleg bochten, schuine oevers, ophoging bedding) wordt 
de relatie tussen beek en omgeving verbeterd.  

- Kwaliteitsverbetering aquatisch milieu Baatsbeek: door aanplant van 
riet (Phragmites sp.) in de bedding van de beek kan het zuiverend 
vermogen van de beek worden vergroot.  

- Verbetering grondwatertafel: door afdamming van de Baatsbeek (in 
combinatie met de beddingverhoging) zal het ontwaterend effect van 
de beek afnemen en kan een beekvijver of poel worden aangelegd 

 
Valleigraslanden   
 
- fauna: aanbrengen van een boszoom zodat de overgangen van 

grasland naar bos geleidelijk gebeurd. 
- flora: verschralen nutriëntenbalans van de graslanden door lokaal 

wegschrapen van de vermeste toplaag en eventueel inbrengen van 
zaden van streekeigen natte graslandsoorten.  

- landschappelijk: aanplant van een rij knotbomen (Salix sp.) langsheen 
een kleine dwarssloot en herstel van de houtwal langs ten oosten van 
de vallei  
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- beheer: uitrasteren boszones en instellen begrazingsbeheer met 
schapen op de graslanden   

 
b. Beschrijving van de natuureducatieve inrichting 

 
Een fietsroute en een wandelroute van het regionaal landschap Kempen 
en Maasland vzw naderen de vallei op enkele tientallen meters. Daarnaast 
heeft de basisschool van Neerglabbeek interesse betoond om het 
natuurdomein te mogen inschakelen in de lessen natuurexploratie. Gelet 
op de natuurwaarde van het terrein waarin weinig verstoorbare of sterk 
bedreigde soorten voorkomen, wordt geopteerd om het domein ook een 
natuureducatieve inrichting te geven. Deze inrichting bestaat uit het 
plaatsen van klaphekken die een vrije toegang naar het terrein toelaten, 
het plaatsen van een knuppelbrugje over de Baatsbeek en het inbrengen 
van enkele informatiepanelen over het project aan de toegangen tot het 
perceel en de fiets- en wandelpaden van het regionaal landschap. 
 
c. Verwerving van de omliggende gronden  

 
De valleigronden die nog niet in eigendom van het Provinciebestuur zijn en op het 
gewestplan zijn aangeduid als natuurgebied, zullen verworven worden met het oog 
op de integrale bescherming en inrichting van de Baatsbeekvallei. Een eerste 
kleine aankoop is in voorbereiding en wordt aan het inrichtingsdossier toegevoegd. 
Naast het regionaal landschap Kempen en Maasland vzw is ook het 
gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode en de basisschool van Neerglabbeek 
sterk bij het project betrokken. Na inrichting zal een overeenkomst met het 
gemeentebestuur worden opgemaakt betreffende de opvolging van het beheer van 
de terreinen.  
 

d. Omschrijving van de verhoging van de natuurwaarde door 
uitvoering van het natuurproject.  

 
De actuele ecologische waarde van het terrein is sterk gedegradeerd. Redenen 
hiervoor zijn het landgebruik van de voorbije jaren en de ingrepen op de Baatsbeek 
die enkel gericht waren op waterafvoer. Door het uitvoeren van ingrijpende 
inrichtingsmaatregelen kan de natuurwaarde enkel vergroten. Het project betreft een 
initiatief van natuurinrichting waarbij in de eerste fase ingrijpende graaf- en 
plantwerken zullen gebeuren. Door de aard van de werken zal meer structuurvariatie 
ontstaan waarvan bvb. vlinders en vogels  van profiteren. Daarnaast zal een zeer 
interessante nieuwe “niche” in de natte sfeer worden gecreëerd. Er kan bijgevolg 
algemeen worden aangenomen dat de natuurwaarden de volgende jaren zeer sterk 
zullen toenemen. De hoge natuurkwaliteit in de omgeving en de vrije 
kolonisatiemogelijkheden garanderen een snelle verspreiding van soorten naar het 
nieuw gecreëerde biotoop.  
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e. Hoe opvolgen.  

 
Opvolging en monitoring van het project zal gebeuren door medewerkers 
van het regionaal landschap Kempen en Maasland vzw en door 
verschillende werkgroepen van LIKONA. 
 
f. Omschrijving, bestemming, juridische toestand en beheer  
 
Situering op topografische kaart: zie kaart in bijlage 
Bestemming gewestplan: natuurgebied. 
Juridische toestand: eigendom van het provinciebestuur van Limburg. Het 
beheer van het natuurdomein zal geregeld worden via een 
concessieovereenkomst met het gemeentebestuur van Meeuwen-
Gruitrode. Planning uitvoering: 
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g.Beschrijving van de te volgen fasen. 
Grondwerken:  
- herprofileren Baatsbeek en aanleg poel 
- herstel en aanleg houtwal (met uitgegraven grond) 
- aanleg damwand met gebruik maaskeien 
- plaatselijk plaggen van het grasland 
- uitgraven bezinkingsvijver 
- aanleg damwand bezinkingsvijver 

Beplanting: 
- Aanplanten van een rij knotwilgen (Salix alba) langsheen de dwarssloot 

en de Baatsbeek. 
- herstel van de houtwal aan de oostelijke zijde van de vallei met zomereik 

(Quercus robur) en meidoorn (Craetagus monogyna). 
- aanplanten van een houtkant met zomereik (Quercus robur), lijsterbes 

(Sorbus aucuparia), meidoorn (Craetagus monogyna)  
- aanleggen van een boszoom tegen het bestaande bos met zoete kers 

(Prunus  
padus), meidoorn (Craetagus monogyna), sleedoorn (prunus spinosa) 
en hazelaar (Corylus avellana) 

- aanplanten van riet (Phragmites sp.) in de bedding van de Baatsbeek 
Raster: 
De palen en hekken van het raster bestaan uit onbehandeld Europees 
hardhout  

Samen met de Lagere Schoolkinderen 
zullen schapen zullen instaan voor het 
beheer van dit mooie hooilandje 
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(kastanje en acacia). Omwille van het educatief en kindvriendelijk karakter  
wordt een begrazingsbeheer met schapen ingesteld waardoor een  
ursusdraadafspanning noodzakelijk is. 

 
g. Natuureducatieve inrichting 

 
De natuureducatieve inrichting bestaat uit een knuppelbrug (kastanje) van 10 m, één 
groot infopaneel met algemene informatie over het project aan de oostelijk ingang 
en drie kleine infopanelen (detailinfo over natuurontwikkeling, begrazing en 
watermilieu) in het domein.  

 
h. Aankoop gronden 

 
Parallel aan de inrichting van de huidige percelen zal het domein worden  
uitgebreid door aankoop van de aanpalende gronden. Een eerste dossier is in  
voorbereiding en wordt aan het inrichtingsplan toegevoegd. Het betreft de  
verwerving van 22 a 04 ca natuurgebied. De aankoop wordt uitgevoerd door het 
Ministerie van Financiën, m.n. het Comité voor Aankoop van onroerende goederen. 
 

 



PROJECTEN 
 

JAARBOEK 2000 NATUURRESERVATEN vzw 
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

 
  

66

OVERZETACTIES AMFIBIEËN  
TE MEEUWEN (Plokrooi en Ellikom) en PEER (Grote Brogel) 
 

Overzetresultaten 
 
De overzetacties Aan de Damp (Gestelstraat) Plockroy kenden een groot succes. Niet minder dan 
5.438 kikkers, padden en salamanders werden overgezet tussen 14 februari en 1 april 2000: een stijging 
ten opzichte van 1999 met liefst 60 %. 
De alpenwatersalamanders (+210 %), gewone padden (+ 85 %), bruine kikkers (+ 61 %), groene kikkers 
(+ 51 %) namen sterk toe.  Kleine watersalamanders en vinpootsalamanders namen wat af na een sterke 
stijging in 1999.   Het geringe aantal overgezette heikikkers neemt enigszins toe.    
Het kappen van de canadapopulieren in het overwinteringsgebied heeft alleszins geen negatieve gevolgen 
gehad voor de amfibieënpopulaties. 
Ook belangstelling nam toe: niet minder dan 609 personen namen  in 2000 deel aan de overzetactie. 
 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Alpenwatersalamander 2 340 294 256 102 317 

Kleine watersalamander 0 114 160 126 368 272 

Vinpootsalamander 0 68 95 156 284 260 

Groene kikker 36 231 196 418 360 543 

Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 

Heikikker 11 10 4 6 10 16 

Gewone pad 271 1287 2160 2227 1892 3508 

Totaal 340 2274 3034 3348 3406 5438 

       
Aanwezige personen:        469 539 609 
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De overzetactie aan de Reppelerweg in Grote Brogel kende minder succes.  Nog slechts 235 padden 
werden tussen 23 februari en 14 maart 2000 overgezet.  De trek van gewone padden valt vroeger dan Aan 
de Damp: relatief meer padden gebruikten de eerste warme periode van 24-25 februari, terwijl er na 10 
maart geen padden meer trokken.   Een verklaring ligt mogelijk in een drogere en dus sneller 
opwarmende boden (dennenbos) in Grote Brogel.  Een ander mogelijkheid is ook dat de afstand tot de 
weg (overzet) en de overwinteringsplaats in het dennenbos kleiner is als Aan de Damp.  Minder 
individuen overwinteren mogelijk op een kleinere oppervlakte die dichter gelegen is bij de 
voortplantingsplaats. 

Geen salamanders werden overgezet.  Wel meerdere exemplaren doodgereden 
salamanders werden terug gevonden ter hoogte van de woningen van de Reppelerweg.  
De veranderde inrichting van de zandgroeves (dieper water en steilere oevers liggen 
hier hoogst waarschijnlijk aan de grondslag. 
 

 1997 1998 1999 2000 

Alpenwatersalamander 47 5 3  

Kleine watersalamander 1    

Vinpootsalamander 4  5  

Gewone pad 607 254 262 235 

Totaal 659 259 270 235 

 
 
Een nieuwe overzetactie werd gestart in 2000 aan de Brogelerweg in Ellikom. Een lengte van 150 m 
werd links en rechts van de weg afgezet.  Hier wordt in de twee richtingen over de weg getrokken. 
Tussen 23 februari en 14 maart werden in totaal 230 amfibieën overgezet: 208 gewone padden, 12 bruine 
kikkers, 3 groene kikkers en 7 alpenwatersalamanders. 
Het drukke verkeer en de langere afstand waarover wordt getrokken hadden voor gevolg dat toch nog veel 
amfibieën dood gereden werden (56 stuks). 
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 2000 

Alpenwatersalamander 7 

Groene kikker 3 

Bruine kikker 12 

Gewone pad 208 

Totaal 230 

 
 
Voor 2001 werd een project ingediend bij de provincie Limburg voor de aankoop van 
duurzaam materiaal voor de paddenoverzetacties in Grote Brogel en Ellikom.  De 
plaatsing van in het verleden geplaatste plastiek  was moeilijk en tijdrovend, bij het 
afruimen bleef een grote hoop afval over.   
Het project werd gunstig beoordeeld en de subsidie hiervoor werd toegekend.   
600 m zeil kunnen hierdoor  in Grote Brogel en Ellikom samen geplaatst worden.   Ook 

orden op deze 
plaatsen tijdelijk infoborden geplaatst.  Zoals ieder jaar worden de omliggende scholen 

uitgenodigd om (bij piekmomenten) te komen meehelpen met de overzet. 
 
 
 



PROJECTEN 
 

JAARBOEK 2000 NATUURRESERVATEN vzw 
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

 
  

69

 

 

Overzetactie Grote-Brogel 
Reppelerweg 2000  
      
 LEVEND    

Datum 
Gewone 
pad    

 

23-feb-2000      
24-feb-2000 22     
25-feb-2000 48     
26-feb-2000       
27-feb-2000       
28-feb-2000 29     
29-feb-2000 6     
1-mrt-2000       
2-mrt-2000       
3-mrt-2000       
4-mrt-2000       
5-mrt-2000       
6-mrt-2000       
7-mrt-2000       
8-mrt-2000 86     
9-mrt-2000 29     

10-mrt-2000 15     
11-mrt-2000       
12-mrt-2000       
13-mrt-2000       
14-mrt-2000       

Totaal 235     
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Padden in de korf 
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Overzetactie Plokrooi Meeuwen Aan de Damp Gestelstraat 2000

LEVEND

Gewone pad Groene kikker Bruine kikker Heikikker
Alpenwater-
salamander

Kleine water-
salamander

Vinpoot-
salamander DAGTOTAAL

14/feb/2000 1 3 1 3 2 10
15/feb/2000 1 8 1 10
16/feb/2000 3 1 6 10
18/feb/2000 3 3
19/feb/2000 4 1 5
21/feb/2000 3 3
22/feb/2000 1 1
23/feb/2000 6 1 3 9 19
24/feb/2000 49 17 11 18 95
25/feb/2000 26 19 8 53
26/feb/2000 4 4
27/feb/2000 2 1 1 5 18 14 41
28/feb/2000 13 12 5 25 20 19 94
29/feb/2000 3 6 10 21 27 67
01/mrt/2000 13 6 7 12 11 49
02/mrt/2000 3 6 5 14
03/mrt/2000 2 4 5 3 2 16
04/mrt/2000 1 1
06/mrt/2000 6 4 10
07/mrt/2000 92 2 36 1 1 4 3 139
08/mrt/2000 361 123 183 6 68 13 16 770
09/mrt/2000 499 89 95 3 51 21 14 772
10/mrt/2000 687 29 25 19 22 15 797
11/mrt/2000 478 34 33 1 13 7 9 575
12/mrt/2000 347 7 12 4 2 4 376
13/mrt/2000 310 11 45 2 6 13 13 400
14/mrt/2000 238 36 33 1 13 7 10 338
15/mrt/2000 73 7 80
16/mrt/2000 83 2 1 2 1 1 90
17/mrt/2000 75 2 2 5 6 6 96
18/mrt/2000 55 5 14 1 2 1 3 81
19/mrt/2000 19 1 20
20/mrt/2000 4 4
21/mrt/2000 2 1 2 3 8
22/mrt/2000 12 1 1 1 5 1 21
23/mrt/2000 16 14 3 4 7 11 55
24/mrt/2000 43 40 9 4 10 9 115
25/mrt/2000 43 38 4 1 12 7 9 114
26/mrt/2000 25 22 2 2 1 2 54
27/mrt/2000 7 1 8
28/mrt/2000 3 1 3 7
29/mrt/2000 1 1 2
30/mrt/2000 2 1 2 1 6
31/mrt/2000 2 2
01/apr/2000 3 3
TOTAAL 3508 543 522 16 317 272 260 5438
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Milieu-en natuurleerpad  Mullemerbemden Peer  
 
Het Natuur- en Milieupad Mullemerbemden is een initiatief van de stad Peer en kwam 
tot stand dankzij de intensieve samenwerking tussen vele partners, waaronder het 
Regionaal Landschap Kempen Maasland. 
Het pad is een van de acties die de afgelopen jaren werden uitgevoerd in het kader van 
het Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP). 
De gedachtegang achter dit project is duidelijk het ontwikkelen en vergroten van de 
natuurwaarden op het grondgebied van Peer, met daarbij de extra aandacht die aan het 
milieu besteed word.  
 
Het hoofddoel is het realiseren van een educatief project voor de diverse 
schoolgemeenschappen in Peer, waarbij diverse aspecten van milieuzorg – 
containerpark, waterzuiveringstation - en natuurbehoud – Mullemerbemden – aan bod 
komen, en alzo meer binding krijgen met de natuur en deze leren kennen en  waarderen 
en kennis krijgen van wat milieu en milieuzorg is. 
Er zit ook een boodschap in vanuit de landbouw in de zin dat de landbouwer dit 
landschap in de loop van vele eeuwen bepaald heeft, hoe de landbouw bedreven werd, 
en dat natuur en landbouw binnen bepaalde grenzen kunnen samengaan. 
 
De molen (waarvan de kadastrale benaming van dit gebied – Molhem -afgeleid is) past 
precies dit educatief project en krijgt het erfgoed voldoende aandacht, en blijft de 
geschiedenis van de molen, de molenaar en het malen levendig. 
 
Het centrale thema van deze GNOP actie is water, de Mullemerbemden zijn gelegen 
langs de Dommel, de levensader van dit gebied, water is bepalend voor  dit gebied en 
heeft deze Dommelvallei gevormd, zij is samen met de Abeekvallei een typisch 
Kempische beekvallei op het grondgebied van Peer. 
 
Het centrum van het Natuur- en Milieupad is de Esmeralda, waar een milieuklas 
gebouwd word, en waar de kringloopwinkel van de Biehal een thuis heeft, zo’n 
kringloopwinkel verdiend extra aandacht omdat deze bijdracht tot het milieuaspect van 
deze GNOP-actie en een integraal deel uitmaakt van dit pad. 
 
De Dommel en water zijn samen met afval, natuur, landbouw en landschap de 
elementen die per thema behandeld worden in het leerpad.  
 
De thema’s zijn: kringloopcentrum en milieuklas,  kleine waterzuivering,  
rioolwaterzuivering, langs Dommel en stuwen, beekbegeleidende bossen, de molen van 
’t Molhem, landbouw en kleine landschapselementen, begrazing, poelen, hooilanden. 
Specifiek naar de Dommel word hier aangegeven dat deze op termijn voor een 
gedeelte terug gemeanderd kan en zal worden, en dat het beleid van vroeger niet altijd 
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de juiste was, men moet die visie naar de waterlopen toch wel in de context van die tijd 
plaatsen, en kan deze als verzachtende omstandigheden aanvoeren. 

 
In de folder Mullemerbemden, Milieu- en natuurleerpad, uitgegeven door de Stad Peer 
en gemaakt door Regionaal Landschap Kempen en Maasland staan deze thema’s 
beknopt en duidelijk beschreven. 
Naar de klassen toe is een werkboek voor de leerlingen en een lessenpakket voor de 
leerkrachten waarmee een kwalitatief milieu- en natuuronderricht kan gegeven worden. 
Wij hebben vanuit de MiNa adviesraad en in naam van Natuurreservaten vzw Meeuwen-
Gruitrode/Peer actief aan het natuur- en milieupad meegewerkt, en geven daarmee aan 
dat er constructief samengewerkt kan worden met de gemeente Peer op vlak van 
Natuur en milieu, welke de al goede verstandhouding nog versterkt.  
 
Jan Hendrikx   
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Vogels kijken in Meeuwen-Gruitrode en Peer. 
 
In het kader van de nieuwe Vlaamse broedvogelatlas worden de vogels door onze 
afdeling geï nventariseerd. Hiervoor is Vlaanderen onderverdeeld in atlasblokken van 5 
op 5 kilometer. Het is de bedoeling om een soortenlijst te maken van elk atlasblok. 
Hierbij wordt er wel gevraagd om de hoogste broedzekerheid te bepalen van elke soort 
die in dat atlasblok voorkomt. Om een onderscheid te kunnen maken in densiteiten van 
de veel voorkomende vogelsoorten moet er een punttelling gebeuren in 8 vastgelegde 1 
op 1 kilometerhokken. Met deze gegevens kan men dan later de dichtheden van 
algemene soorten bepalen.  
 
Onze afdeling werd voorzien van 3 atlasblokken, Globaal betekent dit bijna heel 
Meeuwen en Gruitrode, een gedeelte van Grote Brogel, een klein stukje van Reppel en 
een gedeelte van Bree. Het atlasblok dat hoofdzakelijk in Gruitrode en Neerglabbeek 
ligt is overgenomen door Thieu Geelen, Frans Creemers en Willy Lipkens. De andere 2 
atlasblokken, de gehele Abeekvallei, worden hoofdzakelijk gedaan door mezelf met 
aanvullingen van Paul Capals, Jan Bomans en Freddy Janssens. Het is een hele 
opgave en hulp is altijd welkom. 
 
Op deze manier wordt er wat kritischer gekeken naar vogels en hun gedrag. Doordat je 
nu overal moet komen, geeft dit wel interessante waarnemingen. Het aantal 
waargenomen vogelsoorten in de Abeekvallei (met slechts een klein gedeelte van het 
militair domein) bedraagt voor het afgelopen jaar 114 soorten waarvan er 94 broeden in 
de Abeekvallei of in de onmiddellijke omgeving. 
 
We kunnen je overdonderen met tabellen over aantallen die voorkomen in de 
kilometerhokken, maar dat lijkt me te langdradig voor de gewone natuurliefhebber. Wie 
echter op de hoogte wil zijn van deze aantallen kan contact met mij opnemen. We gaan 
wel een korte beschrijving geven van waar welke vogels voorkomen. 
 
Er zijn de zogenoemde huis- tuin- en keukenvogels. Dit zijn de vogels die je meestal ook 
aantreft in je tuin of rond je woning. Het gaat hier om de Pimpelmees, Koolmees, 
Roodborst, Winterkoning, Fazant, 
Houtduif, Wilde eend, Heggenmus, 
Merel, Zanglijster, Tjiftjaf, Zwartkop, 
Staartmees, Ekster, Kauw, Zwarte 
kraai, Spreeuw, Huismus en Vink. 
Deze soorten komen in bijna alle 
kilometerhokken voor. Ze zijn niet 
echt gebonden aan een  bepaald 
soort biotoop of specifieke fauna. 
Omdat de meeste kilometer-
hokken tegen of kort aan  

Zwartkop 
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de beek liggen is de Blauwe reiger en het Waterhoen ook bijna altijd aanwezig. 
Broeden doet de Blauwe reiger waarschijnlijk slechts op één plaats met twee koppels. 
 
 
 
 
 
1. Stilstaande waters en vennen 
 
Het brongebied van de Abeek ligt op het militair domein in de omgeving van de 
Monikswijer en de 3 broeken. Verspreid over het militair domein liggen er nog 
verschillende vennen. Dit zijn stilstaande waters met een oppervlakte van meer dan 25 
are.  
 
 
Verschillende vogelsoorten zijn gebonden aan grote waterpartijen en hun 
oeverbegroeiing. We treffen hier vooral Wintertaling, Meerkoet, Geoorde fuut en Fuut 
aan als belangrijkste watervogels. In de begroeiing rond de broeken broeden vogels als 
Blauwborst, Rietgors en Kleine karekiet. Het gebied is ook belangrijk voor trekvogels, 
die er korte tijd verblijven of de winter doorbrengen. Van de trekvogels onthouden we 
vooral Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief en de 
Blauwe kiekendief die hier een ganse winter verbleef. 
Verder waren er nog de Zwarte stern en Kraanvogels. 
Vennen hebben een specifieke fauna en flora, de 
verschillende soorten libellen die hier voorkomen zijn 
het hoofdvoedsel van de Boomvalk. We kunnen deze 
soort dus meermaals zien. In Grote Brogel ligt de 
zandgroeve van Winters. Dit is de enige grote 
waterpartij in de Abeekvallei. Hier bevindt zich een 

 steile wand bestaande  
uit zand en dit is een 
 ideale broedplaats voor  
de Oeverzwaluw. We telden er deze zomer 50 
bezette nesten. 
 
2. Heide 
DE heide van het militair domein kunnen we 
indelen in twee delen : de grote vlakte van het 
schietveld met vooral een begroeiing van 
Pijpenstrootje en de rand met zijn heide die toch 
stilaan aan het verbossen is. 

 In de rand treffen we vooral Fitis, Boompieper, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik, 
Geelgors, Kneu, Nachtzwaluw en Veldleeuwerik aan. In de vlakte met pijpenstrootje 
broeden Wulp, Kwartel en Patrijs. Tijdens de maand augustus heb ik waarschijnlijk ook 

Oeverzwaluw 

Houtsnip 
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Boomklever 

enkele Korhoenders gehoord aan de rand van het militair domein. Omdat deze vogel 
voor mij een minder goed gekende soort is hou ik dat toch nog in twijfel. Tijdens de 
wintermaanden, vooral als er sneeuw komt, zullen we extra aandacht aan deze dan toch 
opvallende soort moeten besteden. Bij inventarisatierondes naar de Nachtzwaluw 
werden in het gebied ook enkele Houtsnippen waargenomen. Van de dagroofvogels 
treffen we hier de Buizerd, Havik, Sperwer en Torenvalk aan. Voor de Nachtroofvogels 
zijn dit de Bosuil, Ransuil en Steenuil. Op de nog enkele zandverstuivingen in het gebied 
namen we in april ook nog Tapuiten waar. 
 
 
 
 
3. Naaldbossen 
 
Zowel op het militair domein als op andere plaatsen 
komen we naaldbossen tegen. In de literatuur wordt 
er een onderscheid gemaakt tussen jonge en oude 
naaldbossen al dan niet met ondergroei van 
struikgewas of grassen. We zullen de naaldbossen 
beschouwen als één groep in volgende bespreking. 
Soorten die we hier aantreffen zijn Tortel, Houtduif, 
Boompieper, Goudhaantje, Zwarte mees, Kuifmees, 
Gaai, Fitis, Groene specht, Grote bonte specht, 
Boomkruiper,   
 Buizerd, Havik, Sperwer, Bosuil en Ransuil. 
 
4. Broekbossen 
  

Een groot gedeelte van de Abeekvallei bestaat uit verlaten 
hooilanden die stilaan geëvolueerd zijn naar elzen-

broekbossen. Meestal liggen deze bossen in het 
moeras en de elzen staan dus met hun wortels in 
het water. Hierdoor is het slecht toegankelijk en kan 
het dode hout blijven liggen. Dood hout brengt leven 
in het bos en dat kan je vooral zien aan de 
holenbroeders die hier voorkomen. Groene Specht, 
Grote bonte specht, Kleine bonte specht, 

Boomklever en Boomkruiper leven vooral van de larven en 
insecten die leven in dood hout. Door het grote aanbod aan 
holen treffen we hier ook de Holenduif aan. Zij broedt in 
verlaten en versleten holen van spechten. 

 Op het Vliegeneinde hebben we een mooie roekenkolonie in een 
elzenbroekbos.Verder komt hier nog Tuinfluiter, Fitis en Tjiftjaf voor. Alhoewel het niet 
zeker is dat de Wielewaal broedt in een elzenbroekbos, is hij er toch dikwijls te horen. 

Houtduif 
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Grote Bonte Specht 

IJsvogel 

De elzenpropjes zijn in de winter het belangrijkste voedsel voor de Sijsjes en 
Groenvinken. In de broekbossen komen ze tijdens de wintermaanden talrijk voor. 
Groepen van meer dan 30 sijsjes kom je hier geregeld tegen. 
 
5. Populieraanplantingen 
 
Hier speelt vooral de ouderdom en de kwaliteit van de geplante 
bomen een rol voor het broedvogelbestand. Maar algemeen 
komen hier dezelfde broedvogels voor als in de broekbossen. 
De Wielewaal broedt hier wel met zekerheid. Een 
populierenbos met veel dood hout is dikwijls de beste plaats 
om de Groene specht, de Grote bonte specht en de Kleine 
bonte specht te observeren als er geen bladeren aan de bomen 
staan. Op het Gestel, waar de populieraanplantingen tussen of 
in de weiden liggen hebben we roekenkolonies. Enkele 
aanplantingen in het dorp herbergen ook grote kolonies van 
roeken. Verder in het verslag kom ik nog uitvoerig terug op de 

koloniebroeders. Afhankelijk van de onderbegroeiing komen er 
nog andere soorten voor, zoals bv.: zelf een Nachtegaal in een 

populierenbos in Grote Brogel. 
6. Moerassen en waterlopen 
 
Moerassen en waterlopen zijn onafscheidelijk met elkaar 
verbonden en daarom zal ik twee aparte biotopen 
bespreken in één onderwerp. De loop van de Abeek is op 
veel plaatsen begrensd door moerassen bestaande uit een 
bijna ontoegankelijke begroeiing van wilgen, berken, 
bramen en riet. Afhankelijk van de opslag kan het 
broedvogelbestand nogal wat verschillen. Op plaatsen waar 
het riet een dominante rol speelt, treffen we vooral Kleine 
karekiet aan. Daar waar de opslag wat hoger is en er al 
meer bomen of struiken staan komen we vooral Fitis, 
Grasmus en Bosrietzanger tegen. Op enkele plaatsen was 

er in het verleden ook Nachtegaal aanwezig, maar door 
familiale omstandigheden heb ik deze soort dit jaar niet kunnen 

inventariseren. Er zijn enkele meldingen van 
 Blauwborst, die hier zou voorkomen maar dit zullen we 
 volgend jaar eens beter moeten controleren.  
 
De Abeek is een visrijke beek, zie Jaarboek van ’99, en daardoor een uitstekend 
biotoop voor de IJsvogel. Uit de eerste inventarisatieronde blijkt dat we met zekerheid 4 
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broedplaatsen hebben van de IJsvogel tussen ‘t Broek en Reppel. We vermoeden dat 
het eigenlijke aantal broedplaatsen 6 à 8 bedraagt. Het hoge aantal omgewaaide 
bomen, met meestal een dikke wortelkluit, geven hem een geschikte broedplaats. Ook 
de beekstructuur biedt hem voldoende nestgelegenheid. We moeten wel toegeven dat 
het succesvol broeden van deze soort voor een stuk bepaald wordt door de 
verschillende vijvers in de Abeekvallei. Naar soortenbescherming toe willen we dan ook 
van de vijvers in Reppel, die onze eigendom zijn, een poel maken met voldoende 
overhangend hout van waarop hij kan vissen. Het is een soort die we moeten monitoren 
als we éénmaal de erkenning als reservaat hebben. We zullen deze soort dus met 
argusogen volgen. 
 
Een soort die we ook zeker moeten volgen in de toekomst is de Sprinkhaanrietzanger. 
Dit kleine vogeltje laat een hoge, aangehouden, krekelachtige zang horen. Hij is niet 
echt aan moerassen gebonden maar we inventariseren hem wel altijd in de buurt van 
moeras of water. Hij komt zowel voor op het militair domein als in de Abeekvallei te 
Meeuwen, Ellikom, Grote Brogel en Reppel. Kort gezegd is het een vogel die voorkomt 
op plaatsen met weelderige plantengroei. In de moerassen komt ook Waterral voor. 
Deze onopvallende soort laat zich zelden zien en is daardoor niet als broedvogel 
geï nventariseerd. We zullen in de loop van 2001 proberen met een geluidsrecorder 
deze soort te lokaliseren. 
 
7. Agrarisch cultuurland 
 
Landbouwgebieden komen vrijwel overal voor. Naargelang het bodemgebruik 
overheersen één of meer ecotopen. Hierbij horen kleine landschapselementen als holle 
wegen, houtwallen, hagen, bermen, bomenrijen, veedrinkpoelen, grachtjes en 
afzonderlijke bomen. Akkers en graslanden bepalen dikwijls het uitzicht. Hier en daar 
komen wat natte ruigten met moerasspirea voor, stukjes rietland in sloten, natte 
depressies en grote zeggevegetaties. De broedvogels worden in vier categorieën 
ondergebracht: de weidevogels, de broedvogelgemeenschap van grootschalige akker- 
en graslandgebieden, de broedvogelgemeenschap van kleinschalige 
landschapselementen en deze van boomgaarden. 



PROJECTEN 
 

JAARBOEK 2000 NATUURRESERVATEN vzw 
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

 
  

78

 

 

Weidevogels 

Karakteristiek onder de weidevogels zijn de steltlopers. Naargelang de soort stellen 
ze weinig ofwel hoge eisen aan hun nest en voedselbiotoop. Op de drogere akkers 
en graslanden rond de Abeekvallei treffen we vooral Kievit, Scholekster en Wulp 
aan. Op de graslanden die natter zijn treffen we ook Grutto aan. We mogen gerust 
stellen dat bijna de volledige Limburgse populatie broedt in de wijde omgeving van 
Siberië in Peer. Voor Meeuwen zijn vooral de graslanden rond de Bunkerstraat van 
groot belang voor deze soort. Op één enkele plaats werden zelf Kwartels 
waargenomen. De toch wel zeer hoge avifaunistische waarde van de 
weidevogelgebieden wordt mede bepaald door de aanwezigheid van andere 
broedvogels. In deze gebieden broeden ook soorten als Patrijs, Veldleeuwerik, 
Graspieper en Roodborsttapuit. 

 
 

Broedvogelgemeenschap van grootschalige akker- en graslandgebieden 
Voor een deel lopen deze samen met de weidevogelgebieden. Het verschil ten 
opzichte van weidevogelgebieden bestaat voornamelijk uit intensiever bewerkte 
landbouwgronden. Deze gebieden bieden weinig kansen aan de natuur maar toch 
kunnen we hier afhankelijk van de omliggende gebieden Patrijs, Veldleeuwerik, 
Kievit en Scholekster waarnemen. 

 
Broedvogelgemeenschap van kleinschalige akker- en graslandgebieden 

Ze vormen een onmisbare schakel in het 
landschap als verbinding tussen de grote 
natuurgebieden en bezitten een belangrijke 
ecologische, esthetische en cultuurhistorische 
waarde. Ze bieden schuil- en standplaats aan vele 
planten en dieren. Vaak zijn ze de enige natuurlijke 
elementen in het agrarisch gebied. Voor het 
natuurbehoud zijn ze onmisbaar evenals voor de 
leefomgeving. Ze boorden akker- en 
graslandpercelen af. Het voorkomen van volgende 
soorten kunnen we dus eventueel gebruiken als waardemeter over de toestand in 
een landbouwgebied. We treffen hier Torenvalk, Patrijs, Steenuil, Ransuil, Groene 
specht, Grote bonte specht, Grote lijster, Bosrietzanger, Spotvogel, Grasmus, 
Tuinfluiter, Kneu, Geelgors, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit en 
Grauwe vliegenvanger aan. 

 

Gekraagde 
roodstaart 
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Boomgaarden 
In de Abeekvallei beschikken we slechts over één boomgaard. Deze is gelegen aan 
het Monshof te Reppel. We treffen hier de vogels aan van kleinschalige gebieden. 
Omdat deze van een beperkte oppervlakte is zullen we in de toekomst toch proberen 
hieraan enkele soorten te koppelen. 

 
 
 

8. Urbane gebieden 
 
Dit zijn gebieden met bebouwing, de dorpskernen, die weinig natuurlijke begroeiing 

hebben. Hieronder kunnen we ook de 
industrieterreinen, braakliggende gronden, 
boerderijen, tuinen en parken, parkings en historische 
gebouwen zoals kerken en scholen onderbrengen. Er 
zijn meer soorten dan we denken die verbonden zijn 
aan deze gebieden. Het onderzoeken van het 
broedvogelbestand levert vooral op zondagochtend 
opzienbarende resultaten op. We telden er 
broedvogels zoals Torenvalk, Groenling, Turkse tortel, 
Gierzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Witte 
kwikstaart, Zwarte roodstaart en Grote lijster. In de 
avond en nacht treffen we hier Kerkuil en Steenuil aan.  

9. Resultaten 2000 
.  van aan de Monikswijer tot aan het Monshof. Wij telden over de twee atlasblokken 
samen 94 broedvogelsoorten.  
Hoewel wij meer soorten telden dan Pol zijn er toch enkele die wij niet hebben 
geï nventariseerd. Het gaat om de Slobeend, Pijlstaarteend en Tafeleend, soorten die 
voorkomen op het militair domein en dus buiten ons telgebied liggen. Pol telde nog 
telkens één exemplaar van de Rietzanger en de Braamsluiper. Het gezang van de 
Rietzanger lijkt veel op dat van de Kleine  karekiet maar is levendiger en meer 
gevarieerd. Vermits Pol slechts één exemplaar inventariseerde en hij bijna uit Limburg 
verdwenen is, kunnen we vermoeden dat deze soort niet meer broedt in de Abeekvallei. 
De laatste waarneming is voorlopig van 1996 in de Aabemden. Pol inventariseerde 
hem tussen het stuk van Hendrix en Opdeweegh. De zacht beginnende roep van de 
Braamsluiper gevolgd door een kort luid ratelende roep op de dezelfde toonhoogte 
hebben wij ook niet gehoord. Volgend jaar, eind april begin mei, zullen hier vooral op 
letten. De Braamsluiper kwam toen ook slechts op één plaats voor. De kans dat we 
hem gemist hebben is dan ook groot. Op vier jaar tijd kan het broedgebied van deze 
soort ook verdwijnen door het kleinere aanbod van goede broedplaatsen. 
 

Groenling 
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De 13 soorten die wij meer hadden, broeden verder weg van de beek of het zijn soorten 
die gebonden zijn aan specifieke ecotopen. Wij telden ook de zwaluwen; dit zijn 
Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Gierzwaluw. Deze soorten zijn gebonden aan urbane 
gebieden. Grutto en Scholekster zijn weidevogels. Zwarte mees en Glanskop zijn dan 
weer specifieke bosvogels die niet of schaars broeden langs de Abeek. Verder hadden 
we nog Fuut, Bonte vliegenvanger,  Oeverzwaluw,  Vuurgoudhaantje, Wespendief, 
Steenuil en Kerkuil. 

 
De eerste inventarisatieronde leverde ons een mooie soortenlijst op waarmee we in het 
jaar 2001 kunnen starten om ze verder af te werken. De soorten waarvoor er een 
specifieke methode nodig is zullen we ook geleidelijk aan proberen te karteren. Enkele 
van deze soorten zoals de Bosuil en de Waterral kunnen we lokaliseren door hun geluid 
af te spelen op een geluidsrecorder. Voor andere soorten moeten we dan weer meer 
letten op baltsende vogels in het voorjaar, hierbij denken we vooral aan de Houtsnip die 
toch talrijker aanwezig kan zijn dan we denken. 
 
10. Trekvogels 
 
Niet alleen in het broedseizoen houden we het vogelbestand in het oog. Gedurende het 
jaar volgen we de trekvogels die gebruik maken van allerlei ecotopen als rust of 
voedselplaats tijdens hun trek. In de weidevogel- en akkergebieden kunnen in het 
voorjaar en najaar Tureluur, Goudplevier, Groenpootruiter, Paapje, Tapuit, Gele 
kwikstaart, Kraanvogel, Kramsvogel, Nijlgans  en Witgatje zien. Verspreid over de vallei 
komen dan ook Koperwieken en  Kepen voor. Aan de rand van het militair domein, aan 
de vennen, kunnen we Zwarte stern, Blauwe kiekendief, Grauwe kiekendief en Bruine 
kiekendief aantreffen. 
 
 
11. Koloniebroeders 
 
Meeuwen herbergt een 3-tal roekenkolonies. Deze worden al vele jaren geteld in het 
kader van het project van koloniebroeders van LIKONA. Roeken bouwen nesten in hoge 
bomen, meestal populieren of elzen. De bouw van het nest begint afhankelijk van het 
weer eind februari begin maart. Je kan dat goed volgen want er zijn dan nog geen 
bladeren aan de bomen. Van begin tot half april, net voor het verschijnen van de 
bladeren, worden dan de nesten geteld en dit geeft dan het aantal broedparen. In totaal 
telden we 152 nesten op het Gestel, het Vliegeneinde en het gebied tussen de 
Broekkantstraat en de Beemdstraat. Het kappen van populieren kan dan ook leiden tot 
het verminderen van deze soort. Gelukkig ligt er in dit gebied nog veel elzenbroekbos 
dat door deze vogels zeker gebruikt zal worden. Op een perceel van NR op het 
Vliegeneinde is er al een kolonie die zich genesteld heeft in een elzenbroekbos. 
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Aan de zandgroeve van Winters in Grote Brogel bevindt zich een broedkolonie van 
Oeverzwaluw. Deze soort maakt nestholten in een steile wand. Het tellen van de 
nestgaten met of zonder spinnenwebben ervoor geeft een beeld van de bezette nesten. 
In totaal zijn er een 150 nestgaten waarvan er mijn inziens 50 van bezet zijn. Het tellen 
van de nestgaten met jongen erin kan ook een beeld geven van het aantal broedparen. 
Het door elkaar vliegen en snel landen en vertrekken bemoeilijkt het tellen. Het is dus 
moeilijk te zeggen hoeveel er werkelijk broeden. 50 is waarschijnlijk aan de lage kant, 
150 is waarschijnlijk te hoog gemikt. We zullen er in 2001 een objectief getal op 
plakken. 
 
Hoge, meestal oude, gebouwen met veel spleten en openingen vormen de ideale 
nestgelegenheid voor de Gierzwaluw. In de kerk van Meeuwen broeden er 6 koppels 
van deze soort. Ook rond de kerk in Peer vliegen er Gierzwaluwen. We zullen in 2001 
ook al de kerken in ons telgebied controleren. 
 
Het bestand aan Boeren- en Huiszwaluw is niet geteld. We weten wel of de soort broedt 
of niet broedt in een kilometerhok. Om het aantal broedgevallen te tellen moeten we op 
de boerderijen de nesten gaan tellen. Voor de Huiszwaluw is dit mogelijk vermits hij 
maar op enkele plaatsen broedt. Het tellen van de nesten van Boerenzwaluw vraagt veel 
werk. We   overwegen om  aan de gemeenten de vraag te stellen of dit niet kan 
gebeuren bij de landbouwtellingen. Zij moeten hun aantal stuks vee melden via een 
formulier aan de gemeente. Als elke landbouwer zijn zwaluwen telt en dit wil melden via 
deze weg is een goede opvolging mogelijk. 
 
Recent broeden er waarschijnlijk ook reigers in de Abeekvallei. In 1999 hadden we al 
een vermoeden omdat we ter hoogte van de Erpecommerbemden een reiger zagen 
vliegen met nestmateriaal in zijn bek. We vermoeden dat er 2 reigers gebroed hebben 
in het moeras aan de Abeek. De nesten bevonden zich in de top van enkele grote 
sparren gelegen aan de rand van een verlaten vijver. Het gebied is zo moerassig dat 
nestcontrole bijna onmogelijk is. We moeten afwachten of ze in 2001 ook tot broeden 
komen en dan terug een poging ondernemen om het aantal jongen in te schatten.  
 
12. Nachtzwaluwproject van 

Aminal 
 
Het broedbiotoop van de 
Nachtzwaluw vertoont in de 
Kempen een duidelijke binding 
met zandgronden. De soort 
komt voor op en rond 
heidevelden, kaalkappingen, 
jonge aanplantingen en 
stuifduinen. Een zekere begroeiing met den en vooral berk is gewenst als beschutting 
voor het nest, als rustplaats voor overdag en zangpost in het vroeg van de nacht. Even 

Nachtzwaluw 
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belangrijk is de aanwezigheid van open, zandige ruimte en onbegroeide plekken rond 
de bomen. 
 
De Nachtzwaluw valt onder de bescherming van de habitatrichtlijn en het voorkomen in 
Limburg is verbonden aan terreinen die deel uit maken van de vogelrichtlijngebieden. 
De Nachtzwaluw verdient dus onze aandacht. De natuurbehoudsector staat achter het 
plan om de Nachtzwaluw te beschermen en de kernpopulaties te verstevigen en uit te 
breiden. Een goed plan heeft goede en recente basisgegevens nodig. Hiervoor werd er 
beroep op ons gedaan om in onze atlasblokken gegevens te verzamelen over de 
Nachtzwaluw. Door het intekenen van zangposten op topografische kaarten kunnen ze 
een goed beeld krijgen over de verspreiding van deze soort.  

 
We hebben dus enkele bijzondere inventarisatierondes ingevoegd om het aantal 
zangposten van de Nachtzwaluw te vinden. Het militair domein is één van de bolwerken 
in Limburg voor de Nachtzwaluw. In het klein gedeelte dat in ons atlasblok ligt telden we 
4 zangposten van de Nachtzwaluw. Hier zal Aminal de nodige inspanningen doen het 
verboste gebied aan de rand te kappen en zo een beter biotoop voorzien voor de 
Nachtzwaluw.  
 
Er werden ook 2 recente kaalkappingen van dennenbos gecontroleerd op het 
voorkomen van Nachtzwaluw. Eén perceel van 4 ha in Grote Brogel ter hoogte van de 
zandgroeve van Winters en 1 perceel van 3 ha op de Kleine Heide te Meeuwen. 
Telkens troffen we hier één zangpost van Nachtzwaluw aan. In de andere recent gekapte 
percelen werden er geen zangposten waargenomen. 
 
Het inventariseren van de Nachtzwaluw is niet alleen voor Aminal belangrijk maar ook 
voor het toekomstige reservaat van de Abeek. In de beheersplannen die ingediend zijn 
voor het erkenningsdossier zijn grote eenheden heide voorzien. De aanwezigheid van 
Nachtzwaluw rond deze gebieden laat zien dat er met weinig middelen een kritische 
broedvogelsoort geholpen kan worden. In terreinen die geschikt zijn voor Nachtzwaluw 
komen ook soorten  als Roodborsttapuit, Boompieper, Geelgors,  Bosuil en Houtsnip 
voor. Het inrichten van gebieden ten voordele van de Nachtzwaluw geeft dus zowel 
kansen aan kleinere zangvogels als aan grote roofvogels.  
 
Het verslag van onze rondes is opgestuurd naar Aminal en zal verwerkt worden door 
Luc Crevecoeur. We zullen in de toekomst verdere medewerking aan dergelijke 
projecten blijven verlenen. We houden jullie op de hoogte in de volgende jaarboeken. 
 
13. Besluit 
 
Het inventariseren van vogels kan een belangrijk instrument zijn naar de toekomst in 
functie van het te volgen beheer. De aanwezigheid van bepaalde soorten vogels in een 
gebied zegt iets over de kwaliteit van het gebied. Voor hun levensonderhoud zijn vogels 



PROJECTEN 
 

JAARBOEK 2000 NATUURRESERVATEN vzw 
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

 
  

83

gebonden aan een bepaald biotoop. Om succesvol te broeden hebben ze plaatsen 
nodig waar ze veilig een nest kunnen bouwen. Ze moeten voldoende voedsel vinden om 
de jongen groot te brengen. Dit voedselaanbod bestaat meestal uit insecten van 
verschillende grootte. Kijk maar eens naar een merel die in je tuin broedt. Als de jongen 
pas uit het ei komen eten ze vooral kleine insecten of hun larven, je kan nauwelijks zien 
of hij wel iets oppikt. Als ze al wat groter zijn zie je de ouders dikwijls met hun bek vol 
regenwormen. Ze kunnen dan grotere insecten verteren. Het is zoals bij de mens die 
met vloeibaar voedsel begint en dan geleidelijk aan overschakelt op meer vast voedsel. 
De begroeiing moet hun ook de nodige beschutting geven tegen roofdieren en slecht 
weersomstandigheden. 
 
Door het volgen van het broedvogelbestand kunnen we de invloed van het beheer 
volgen en eventueel aanpassen of bijsturen. Het omzetten van een bos bestaande uit 
Grove den naar heide geeft ons een ander broedvogelbestand. Voorbeeld hiervan is de 
kaalkap van 1 ha dennenbos aan de Slagmolen in Ellikom. De ontstane open vlakte is 
plots aantrekkelijk voor 2 paartjes Boompieper, een soort die niet voorkomt in 
volgroeide dennenbossen. Het regelmatig kappen van moeras bestaande uit riet en 
wilgenopslag geeft meer kansen aan de Kleine karekiet terwijl het minder aantrekkelijk 
wordt voor de Bosrietzanger.  
 
Het gaat er bij natuurbeheer vooral om de bestaande biodiversiteit te behouden. 
Natuurbeheer is dan ook dikwijls kiezen in functie van bepaalde soorten en 
bodemgesteldheid. Je laat door het gevoerde beheer bepaalde natuur ontwikkelen. Het 
laten ontwikkelen van een bepaalde natuur is kiezen voor die bepaalde natuur op die 
plek. Met dit beheer willen we afwisseling brengen in het landschap. Die afwisseling 
maakt juist het landschap aantrekkelijk voor mens en dier.  
 
Samen met een bioloog van Natuurreservaten vzw hebben we een erkennings-dossier 
samengesteld om de Abeekvallei het statuut van reservaat te laten bekomen. Eens dat 
die erkenning er is zullen we drie jaar later een inventarisatie moeten voorleggen aan de 
Aminal. Bepaalde diersoorten moeten we monitoren, dit betekent jaar op jaar opvolgen. 
Een voorbeeld hiervan is de IJsvogel. Meer informatie kan je vinden in het Jaarboek van 
1999 onder Monitoring. 
 
Het inventariseren is voor ons een fijne hobby die dan ook nog eens gebruikt wordt voor 
wetenschappelijke studies. De gegevens worden ook doorgestuurd naar LIKONA, de 
Limburgse Koepel voor Natuurstudie, die ze dan verwerkt in Biogeo, een 
computerprogramma speciaal gemaakt voor natuurinventarisatie. Door het 
samenbrengen van gegevens van planten en dieren kunnen er waardevolle besluiten uit 
getrokken worden die dan ook wetenschappelijk onderbouwd zijn. Als afdeling en 
medewerkers kunnen we hier goede informatie uit bekomen. 
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In de lijst op volgende bladzijde vind je een tabel met vogelsoorten die voorkomen in de 
Abeekvallei en omliggende gebieden. Vet gedrukte soorten broeden er de andere 
soorten komen er voor tijdens de trekperiode.  
        
 

Michel Broeckmans 
 

Geraadpleegde literatuur : -     Broedvogelatlas van Limburg, J. Gabriëls e.a. 
- Vogels, Peter Hayman 
- Vogels van Europa, Lars Jonsson 
- Broekbossen, A.H.F. Stortelder e.a. 
- LIKONA Jaarboek 1992 
- Natuurbeheer, Martin Hermy 
- Punten en lijnen in het landschap, Martin Hermy e.a. 
- De Nederlandse oecologsche flora, drs. E.J.Weeda 

e.a. 
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Broedvogels geïnventariseerd in 2000 
 

Aalscholver Grutto Roodborsttapuit 
Blauwe kiekendief Havik Roodborst 

Blauwborst 
Heggenmus Scholekster 

Blauwe reiger Holenduif Sijsje 
Boerenzwaluw 

Houtduif 
Sperwer 

Bonte vliegenvanger Houtsnip Spotvogel 
Boomklever Huismus Spreeuw 
Boomkruiper Huiszwaluw Sprinkhaanrietzanger
Boomleeuwerik IJsvogel Steenuil 
Boompieper Kauw Tapuit 
Boomvalk Keep 

Tjiftjaf 

Bosrietzanger Kievit 
Torenvalk 

Bosuil Kleine bonte 
specht 

Staartmees 

Bruine kiekendief Kleine karekiet Tuinfluiter 

Buizerd 
Kneu Tureluur 

Dodaars Koekoek 
Turkse tortel 

Ekster 
Kokmeeuw Veldleeuwerik 

Fazant Koolmees Vink 
Fitis Koperwiek Vuurgoudhaantje 
Fuut Korhoen Waterhoen 
Gaai Kraanvogel Waterral 
Geelgors Kruisbek Watersnip 
Gekraagde 
roodstaart Kuifmees 

Wespendief 

Gele kwikstaart Kwartel Wielewaal 

Geoorde fuut 
Matkop Wilde eend 

Gierzwaluw Meerkoet Winterkoning 
Glanskop Merel Wintertaling 
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Groenling Nachtegaal Witgatje 
Goudhaantje Nachtzwaluw 

Witte kwikstaart 

Goudvink Nijlgans 
Woudaapje 

Grasmus 
Oeverzwaluw Wulp 

Graspieper Paapje Zanglijster 
Grauwe kiekendief 

Patrijs 
Zwarte kraai 

Grauwe 
vliegenvanger 

Pimpelmees Zwarte mees 

Groene specht Ransuil Zwarte roodstaart 
Groenpootruiter Rietgors Zwarte specht 

Grote bonte specht Ringmus 
Zwarte stern 

Grote lijster Roek 
Zwartkop 
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OPVOLGING KERKUILENPROJECT MEEUWEN – PEER 
 
Het jaar 2000 is een redelijk luw jaar geweest voor wat betreft de activiteiten rond de 
kerkuilen. 
In Grote Brogel (Peer) hebben Paul Capals en ondergetekende de nestkast en vooral 
de inlooptunnel zuiver gemaakt. Kauwen hadden immers de pijp vol gestopt met takken. 
Tevens werd de inloop vrij gemaakt van hinderende metaaldraad nodig om “ongenode 
gasten” en dito uitwerpselen van de kerktoren weg te houden. Het mocht echter niet 
baten vermits binnen de kortste keren onze zwarte gevleugelde vrienden weer lustig met 
takhout hebben zitten sleuren(no hard feelings). 

 
De kerk van Kleine Brogel werd wel van een nestbak voorzien. Dit jaar hebben de 
duiven alvast de kast verkend. 
 
Ook de kerken van Meeuwen en Gruitrode kenden weinig succes bij de kerkuilen. 
 
Als vanouds hadden we wel prijs in de kerken van Wijshagen (3 jongen) en 
Neerglabbeek (4 jongen). Deze jongen werden door Hubert Lehaen geringd. 
 
Dat kerkuilen wel opportunisten zijn indien hen dat zo uitkomt bewijst het nest in een 
woning in de Leeuwerikstraat (Gestel – De Bullen), en dit reeds voor het tweede 
opeenvolgende jaar. Hubert heeft hier 2 jongen geringd.  
Schaduwzijde aan deze nestplaats is dat om gezondheidsredenen van de bewoner dit 
huis reeds enige tijd te koop staat. Indien nieuwe bewoners mochten intrekken dat zullen 
de uilen moeten verhuizen gezien ze profiteren van een gat in de dakgoot om hun 
“woning” te betrekken. We moeten dan tijdig ingrijpen om een alternatief te bepleiten 
onder de vorm van een nestbak. Thieu houdt ons wel op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen hieromtrent. 
 
Van Michel kreeg ik dan weer te horen dat het oude schoolgebouwtje aan het Heem 
(Meeuwen-City) gerenoveerd zal worden. Wij staan paraat met de nestkast in de 
hand… 
Kwestie van een uil naar Meeuwen-centrum te lokken met een woning én een 
buitenverblijf. 
 
Dan wens ik nog een zeerwelgemeend dankwoord te richten aan Hubert Lehaen voor 
het ringwerk en aan Jean Moris en Paul Capals voor het handenwerk en aan Thieu 
Paesen, Herman Vandewal en Michel Broekmans voor het speur- en bemiddelwerk. 
DANK U!!! 

Alex Ballet 
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Activiteitenkalender 2001 

Zondag 14 januari 2001  
Landschapswandeling te Reppel 
Verrekijker en laarzen meebrengen. 
Samenkomst Kerk Reppel om 14u00. 
Info : Michel Broeckmans 011/79.39.64 

Zondag 11 februari 2001 Cultuur in onze reservaten 
Cultuurhistorische wandeling rond het « MASY »  
Stevig schoeisel. 
 Samenkomst Kerk Plockroy om 13u45 
 Info : Herman Vandewal 011/79.25.34 

Zaterdagen 3, 10,17, 24 en 31 Maart  2001 
Paddenoverzetactie. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de begin- en 
einddatum veranderen.  
Zaklamp meebrengen. 
Samenkomst ’t Broek, Gestelstraat te Meeuwen om 20u00. 
Info : Jan Paesen 011/79.25.64 

Paasmaandag 16 april 2001  
Vogelgeluiden en voorjaarswandeling in samenwerking met BGJG Meeuwen.  
Na de wandeling is er een ontbijt voorzien mits betaling en voorinschrijving. 
Laarzen en verrekijker meebrengen. 
Samenkomst Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243 Meeuwen om 7u30 
Info : Michel Broeckmans 011/79.39.64 

Zondag 06 mei 2001 Open Natuurdagen 
Omgeving van het Monshof te Reppel.  
Laarzen meebrengen.  
Samenkomst Kerk Reppel om 14u00. 
Info : Paul Capals 011/63.12.89 

Zaterdag 23 juni 2001 
Nachtzwaluw, Kwartel  en Houtsnip op het militair domein van Meeuwen-
Helchteren. 
Stevig schoeisel. 
Samenkomst Bullenschool, Bullenstraat te Meeuwen om 21u00. 
Info : Michel Broeckmans 011/79.39.64 
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Zondag 26 augustus 2001 
Droge heide. Herinneringswandeling Pol Vandewal. 
Stevig schoeisel. 
Samenkomst Bullenschool, Bullenstraat te Meeuwen om 9u00. 
Info : Herman Vandewal 011/79.25.34 

 

Zondag 9 september 2001 
Het Smeetshof te Bocholt. 
Verrekijker en stevig schoeisel. 
Samenkomst Kerk Bocholt om 13u45. 
Info : Michel Broeckmans 011/79.39.64           

 

Zondag 14 oktober 2001 
Vogelkijkdagen 
Verrekijker en telescoop meebrengen. Stevig schoeisel. 
Samenkomst Bullenschool, Bullenstraat te Meeuwen om 09u00. 
Info : Michel Broeckmans 011/79.39.64 

 

Zaterdag 17 november 2001 Dag van de Natuur 
Beheerswerken in onze reservaten. 
Samenkomst Buurthuis Ellikom, weg naar Ellikom Meeuwen om 9u00. 
Info : Freddy Janssens  011/63.37.27 

 

Zondag 9 december 2001 
Landschapswandeling in de omgeving van de Aabemden. 
Laarzen meebrengen 
Samenkomst RLKM 06, Kruispunt Hoogstraat /Reppelerweg te Grote Brogel om 14u00. 
Info : Paul Capals 011/63.12.89 
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 CURSUSAANBOD 
 
We organiseerden in 2000 een basiscursus ‘Vogels’ Er namen 28 personen deel aan 
deze cursus. Tijdens deze cursus werd er aangeleerd waarop je moet letten als je naar 
vogels kijkt, welke vragen er moeten gesteld worden als je een vogel ziet. Er werden de 
basiskenmerken van de vogelzang aangeleerd en waarop moet je letten bij vogelzang ? 
Niet elke vogel kan je zomaar ergens tegenkomen, welk biotoop hoort bij welke vogel 
en wanneer is hij actief en kan je hem verwachten.  

Tijdens deze basiscursus hebben we vooral de algemene vogelsoorten leren kennen. 
Deze soorten staan beschreven in het hoofdstuk broedvogelinventarisatie. Als 
aansluiting op de vogelcursus van 2000 organiseren we in het voorjaar 2001 een cursus 
‘BOS- en HEIDEVOGELS’. Tijdens deze cursus zullen we vooral de vogels die in bos 
en heide leven leren kennen, zowel visueel als op zang. Koen zal de lessen geven op 
dezelfde boeiende manier als vorig jaar. Tijdens de excursies zullen we ook terugvallen 
op de algemene vogelsoorten die we reeds vorig jaar hebben behandeld. De cursus 
bestaat uit 2 theoretische lessen en 2 excursies. Zowel de theoretische lessen als de 
excursies zullen gegeven worden door Koen Leysen. 
 
Theoretische lessen : op 29 maart en 5 april. Deze zullen doorgaan in ‘t Buurthuis te 
Ellikom, Weg naar Ellikom 243, Meeuwen en beginnen om 20u00 en zullen duren tot 
23u15. 
De excursies op 7 en 21 april op en in de omgeving van het militair domein te Meeuwen 
van 6u30 tot 10u00 en zullen vertrekken aan de Bullenschool, Bullenstraat te Meeuwen. 
De prijs voor de cursus bedraagt voor leden 500 fr. en voor niet-leden 700 fr.  
 
In het najaar van 2001 staat er een cursus ‘ROOFVOGELS’ op het programma. Het 
herkennen van roofvogels in de vrije natuur is niet altijd even gemakkelijk. Tijdens deze 
cursus willen we je de knepen van het vak leren aan de hand van typische kenmerken 
van de verschillende roofvogels. 
 
Theoretische lessen: op 6 en 13 september. Deze zullen doorgaan in ‘t Buurthuis te 
Ellikom, weg naar Ellikom 243, Meeuwen en beginnen om 20u00 en zullen duren tot 
23u15. 
De excursies op 16 september van 14u00 tot 17u00 op en in de omgeving van het 
militair domein te Meeuwen en zullen vertrekken aan de Bullenschool, Bullenstraat te 
Meeuwen en op 4 november om 8u00 aan de kerk te Meeuwen voor een excursie naar 
het Verdronken Land van Saeftinghe (Doel). Terug thuis rond 17u30. 
De prijs voor de cursus bedraagt voor leden 500 fr. en voor niet-leden 700 fr.  
 

Voor meer informatie en folder kan je steeds terecht bij : 
Michel Broeckmans  Weg op Bree 28 3670 Meeuwen  
Tel : 011/79.39.64  E-mail : michel.broeckmans@advalvas.be 
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Paddenstoelencursus 
 

 Er leven meer dan 2000 verschillende plaatjeszwammen in onze bossen. Hoewel ze er 
allemaal anders uitzien, zijn ze toch volgens eenzelfde grondplan gebouwd. Een 
bolvormige, aanvankelijk nog gesloten hoed ontvouwt zich aan de top van een  
verlopende lamellen, buisjes of plaatjes zichtbaar, die elk uur miljoenen sporen op hun 
oppervlakte vormen. 
 
Om dit allemaal beter te kunnen begrijpen organiseerden we in het najaar een  mini-
cursus paddestoelen. Met deze minicursus was het de bedoeling een inzicht te krijgen 
in de verschillende groeivormen zodat het gemakkelijker is om de algemene soorten op 
naam kunnen brengen. Met deze korte studie over de opbouw hebben we ook de 
kennis in huis om sneller een paddelstoel onder te brengen bij een bepaalde familie. 
 
De minicursus bestond uit één theoretische les op donderdag 5 oktober en één 
excursie op zondag 8 oktober. In de theoretische les werd er aan de hand van dia’s de 
nodige basiskennis bijgebracht. Voor de excursie werd er gebied gekozen waar de 
meeste soorten op een korte afstand bij elkaar staan. In Neerglabbeek langs het 
fietspad van RLKM komen er veel soorten voor die we overal kunnen vinden en daarom 
is deze activiteit in Neerglabbeek georganiseerd. André Van De Sande, de lesgever, 
gaf samen met Thieu Geelen een boeiende uitleg bij de gevonden soorten. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevonden en besproken soorten. 
 
Zwavelkop 
Eekhoorntjesbrood 
Dennenvlamhoed 
Paardenhaartaailing 
Gordijnzwam 
Fopzwam 
Graskleefsteelmycena 
Melksteelmycena 
Geschubde inktzwam 
Melkzwam 
Regenboogrussula 
Aardappelbovist 
Geweizwammetje 
Elfenschermpje 
Gewone vaalhoed 
Botercllybia 

Franjehoed 
Zwarte kluifzwam 
Plooivoetstuifzwam 
Gewone beurszwam 
Tweekleurige vaalhoed 
Kastanje boleet 
Knotsvoettrechterzwam 
Elfenbankje 
Slanke anijstrechterzwam 
Rodekoolzwam 
Grofplaatrussula 
Kale inktzwam 
Kaneelkleurige melkzwam 
Gele knolameniet 
Eikebloedzwam 
Vermiljoenhoutzwam 

Krulzoom 
Bittere kaaszwam 
Rood bruine slanke 
ameniet 
Gele ringboleet 
Vliegenzwam 
Krulzoomfopzwam 
Stekeltrilzwam 
Zwart groen melkzwam 
Franjezwam 
Tonderzwam 
Heksenboleet 
Parelameniet 
Klein trechterzwammetje 
Parelstuifzwam 
Radijsvaalhoed 

 
Michel Broeckmans  
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• VERGADERINGEN 
 

De volgende bestuursvergaderingen hebben in het laatste werkjaar plaatsgehad. 
 
 7 januari 2000 - Buurthuis  Ellikom 
 27 februari 2000 - Brueghelheem Grote Brogel 
 10 maart 2000 - Brueghelheem Grote Brogel 
 31 maart 2000 – Buurthuis Ellikom 
 28 april 2000 - Brueghelheem Grote Brogel 
 19 mei 2000 - Brueghelheem Grote Brogel 
 20 juni 2000 - Buurthuis Ellikom 
 16 augustus 2000 - Brueghelheem Grote Brogel 
 1 september 2000 - Brueghelheem Grote Brogel 
 4 oktober 2000 - Brueghelheem Grote Brogel 
 8 november 2000 - Buurthuis  Ellikom 
 3 december - Brueghelheem Grote Brogel 
 

Op onze bestuursvergaderingen waren gemiddeld 10 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 geï nformeerd 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. 

 
In ‘t kort. 
 
Wat gebeurde er nog in het jaar 2000. 
 
- Onze afdeling zorgde dit jaar voor de inrichting van de Provinciale Algemene 
Vergadering in het Breughelheem van Grote-Bogel. De deelnemers waren zeer 
tevreden over de ontvangst en het lekkere eten. Na de mooie wandeling. 
- We hebben deelgenomen aan de actie proper straat beleid in Meeuwen-Gruitrode. 

-Op de toeristische beurs in Peer hebben we onze vereniging aan het brede publiek 
voorgesteld. 

-Op het Belgian Rithm and Blues Festival te Peer hebben we weer ongeveer 1100 
herbruikbare bekers aan de man of vrouw gebracht. Dank zij  de inrichters en  het  
stadsbestuur van Peer hebben we de afvalberg een beetje kleiner kunnen maken en 
kunnen we de opbrengst investeren in de plaatselijke natuur. 
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Onze afdeling is vertegenwoordigd in verschillende overleggroepen 
 
• ALGEMENE VERGADERING NR-BRUSSEL & LIMBURG. 
 

Voor de Algemene vergadering van Natuurreservaten vzw in Brussel kunnen we 
twee personen afvaardigen. Deze persoen zijn ook stemgerechtigd op de 
algemene vergadering van Natuurreservaten Limburg. 
 

  - Paul Capals,    Kaulillerweg 35,   3990 Grote Brogel  
       - Jan Paesen,  Salviastraat 15,   3670 Meeuwen 
 
• PROVINCIAAL OVERLEG NR-LIMBURG-HASSELT 
 

Op het provinciaal overleg van Natuurreservaten Limburg worden de Limburgse 
punten aangepakt. 
 

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

Als er op Vlaams niveau dringend belangrijke zaken moeten besproken worden, 
gebeurt dat in  een regionaal overleg van Natuurreservaten vzw in Diest. 

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

 
• CONSERVATORDAGEN 
 

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

- Freddy Janssens,  Spinnerijstraat 2,   3990 Grote Brogel 
- Michel Broeckmans,  Weg op Bree 28,   3670 Meeuwen 

 
• MONITORING WERKGROEP 
•  
Deze werkgroep staat in voor het verzamelen en verwerken van alle 
inventarisatiegegevens. In onze afdeling worden de gegevens samengebracht door: 
 

Michel Broeckmans,  Weg op Bree 28,   3670 Meeuwen 
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• CULTUURRADEN 
 

In de cultuurraden zijn we vertegenwoordigd door: 
 voor Peer 
 - Piet Coninx,  Lijsterbessenlaan 10, 3990 Wijchmaal 
   
 voor Meeuwen-Gruitrode 
 - Willy Lipkens,  Tienderstraat 31,  3670 Neerglabbeek 
 
 
• ADVIESRADEN LEEFMILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 

In de adviesraad Leefmilieu zijn we in Meeuwen-Gruitrode vertegenwoordigd door 
 - Willy Lipkens,  Tienderstraat 31,  3670 Neerglabbeek 
 - Jan Paesen,  Salviastraat 15,   3670 Meeuwen 
 

 Raad Milieu en Natuur van Peer 
  
 - Paul Capals,  Kaulillerweg 35,  3990 Grote Brogel 
 - Jan Hendrikx,  Laarderweg 57,   3990 Grote-Brogel  
 
 GECORO – Peer  (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) 
 
 - Jan Hendrikx,  Laarderweg 57,   3990 Grote-Brogel 
 
• GECORO Meeuwen-Gruitrode 
•  

• Bart Paesen Salviastraat 15 3670 Meeuwen 
•  
• TOK 
 

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

 - Paul Capals,   Kaulillerweg 35,  3990 Grote Brogel 
 
• LIKONA 
 

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

  - Alex Ballet,   Hoogveldstraat 6,   3670 Meeuwen 
Inventarisatie van de vogels gebeurt door: 

 - Michel Broeckmans,  Weg op Bree 28,   3670 Meeuwen 
Voor de herpitologische werkgroep worden we vertegenwoordigd door: 

 - Bart Paesen,   Salviastraat 15,   3670 Meeuwen 
 
• LIMNET 
 

We werken samen met de Limburgse Natuurgidsen via Limnet. 
 
• WATERING “DE VREENEBEEK” 
   

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

 - Paul Capals,  Kaulillerweg 35,  3990 Grote Brogel 
 
 
 
• WBE – Peer  ( Wild Beheers Eenheid) 

-  
- Freddy Janssens,  Spinnerijstraat 2,   3990 Grote Brogel 
 



AFVAARDIGINGEN 

JAARBOEK 2000 NATUURRESERVATEN vzw 
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

 
  

97

 
 
DANKWOORD…………………………………………...……………….…………………1 
 
VOORWOORD ………………………………………………………………………………2 
 
ONZE AFDELING……………………………………………………………………………3 
   - MEDEWERKERS…………………………………………………3 
   - LEDEN……………………………………………………………..5 
   - WERKINGSGEBIED……………………………………………...5 
   - AANKOPEN 2000………………………………………….……..6 

- PERCELEN IN BEHEER…………………………………..…….7 
- JNM  ABEEK…………………………………………………………………….……….10 
-VALLEI VAN DE ABEEK……………………………………………………….……..…16 

o EEN OUDE LANDKAART………….……….….……16 
o THESIS VIRGINIE VAN BAELEN…………..………17 

RESERVATENWERKING…………………………………………………...….………..35 
   - RESERVATENWERKING……………………………..…..…..35 
   - ZONE 1…………………………………………..………....…...40 
   - ZONE 2…………………………………………………..………42 
   - ZONE 3……………………………………………….………….44 
   - ZONE 4…………………………………………………………..46 
PROJECTEN……………………………………………………………………………….37 
   - EDUCATIEF NATUURBEHEER…………………....47 

   - Provinciaal Natuurdomein Baatsbeek…….………..57 
 JONGERENKAMP……………………………………………...49 

-WATERKWALITEIT 
BEEK…………………………..50 
-ECOTOPEN IN DE ABEEKVALLEI……………………………51 

   -  PADDENOVERZETACTIE MEEUWEN…..…………………59 
- PADDENOVERZETACTIE GROTE BROGEL……..………..69 

-MULLEMERBEMDEN ..…………………..………….71 
--VOGELS KIJKEN……………………….……………73 
 KERKUILPROJECT……………………………………………87 

PUBLIEKE ACTIVITEITEN………………………………………………………………88 
   - ACTIVITEITEN 2001…………………………………………..88 

   - CURSUSAANBOD…………………………………..90 
VERGADERINGEN………………………………………………………………...…….92 
 
AFVAARDIGINGEN………………………………………………………….…….….…94 
 



AFVAARDIGINGEN 

JAARBOEK 2000 NATUURRESERVATEN vzw 
AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE / PEER 

 
  

98

INHOUDSTABEL………………………………………………………………..……….97 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 

 


