DANKWOORD

Dankwoord

Ieder jaar proberen we zo veel mogelijk gegevens te verzamelen in verband met de
Abeekvallei. 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 dankzij de bereidwillige medewerking van
Alex Ballet, Michel Broeckmans, Erik De Smedt, Jan Hendrikx, Freddy Janssens, Bart
Mulkens, Bart Paesen, Philippe Plessers en Virginie Van Baelen. Wij danken hen voor
het leveren van de teksten, kaarten, foto`s, grafieken en tabellen. Ook het Regionaal
Landschap Kempen en Maasland danken we voor het ter beschikking stellen info over
het Kempen~Broek. 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.
Vanaf dit jaar zal er ook een ‘computerversie’ op CDROM beschikbaar zijn.

De samensteller,
Paul Capals

V.U. Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel.
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Het jaar 2001 zal in de analen van de natuurbescherming een speciale plaats innemen.
Het gebeurt niet iedere dag dat twee grote natuurverengingen samen willen werken en
tot een nieuwe vereniging fusioneren. Aan dit proces hebben we mogen meewerken en
het viel op dat deze samensmelting voor 100% gedragen werd door de leden van de
beide Algemene Vergaderingen. Het optimisme was dan ook groot op die
onvergetelijke 26 juni 2001. Langs deze weg willen we iedereen feliciteren die het
mogelijk heeft gemaakt dat deze toch moeilijke operatie tot een goed einde is gebracht.
Onze afdeling heet nu ‘Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en Peer’. Voor de natuur is het
opportuun dat de smalle bovenloop van de Abeek tot aan de Zuid-Willemsvaart door 1
afdeling wordt beheerd.
In de middenloop wordt de vallei samen met de aanliggende natuurgebieden beheerd
door Natuurpunt Bree (Abeek, Luysen, Mariahof en St Martensheide) en door
Natuurpunt Bocholt (Smeetshof, Kreyelerbos en Balkenbeek). Onze vrienden van de
Stichting Limburgs Landschap nemen de zorg waar voor de loop door het
Stramprooierbroek.
Inwoners van Peer kunnen kiezen voor het ledenblad van Natuurpunt MeeuwenGruitrode en Peer of Natuurpunt Lommel en Overpelt. Deze afdeling beheert
natuurgebieden in de Dommelvallei te Peer (samenvloeiing met de Bolisserbeek).
Werkgroep ISIS staat in voor de bovenloop tussen het centrum en de steenweg naar
Linde. De stad Peer verzorgt het gebied rond de Mullemerbemden en het Vlaams
Gewest draagt de zorgen voor de Dommelvallei ten noorden van de samenvloeiing met
de Bolisserbeek.
Nog in Meeuwen-Gruitrode is de Stichting Limburgs Landschap actief rond de
bovenloop van de Itterbeek. Genoeg werk aan de winkel dus.
In het voorbije jaar is er weer veel gebeurd.
Het reservaat van de Abeekvallei is weer verschillende ha gegroeid. Rond het Monshof
in Reppel werd de groei van verleden jaar bestendigd en kunnen we grote
aaneengesloten percelen als één geheel inrichten.
JNM en jeugdhuis Scherpe Steen hebben weer hun beheerskamp gehouden, we
hebben deelgenomen aan de opruimacties in Meeuwen-Gruitrode en Peer, aan
tentoonstellingen, aan het Belgian Rithm en Blues Festival in Peer om herbruikbare
bekers aan de man te brengen. We namen deel aan de MOP activiteiten aan de actie
rond educatief natuurbeheer. Dit en nog veel meer kan je lezen in dit jaarboek.
Het belangrijk peilbuisproject werd dit jaar uitgebreid.
Dit jaar heeft onze afdeling een verlies geleden. Herman Vandewal is ons ontvallen.
Herman was onze meesternatuurgids. In bloemrijke taal wist hij zijn wandelgezellen te
boeien. Ook nam hij een belangrijk inventarisatiewerk voor zijn rekening. Voor een
levensbeschrijving verwijs ik verder in het jaarboek.
De Voorzitter, Paul Capals

We wensen iedereen een vreugdevol en
gezond nieuw jaar.
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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
e-mail: Paul.Capals@advalvas.be
Secretaris:
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel/Fax: 011-79.39.64
GSM: 0474-45.12.48
e-mail: Michel.Broeckmans@advalvas.be
Penningmeester:
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011-63.38.54
GSM: 0474-40.79.28
e-mail: Jan.Hendrikx@advalvas.be
Conservator Abeekvallei
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011-633727
GSM 0476-30.67.64
e-mail: freddy.janssens@yucom.be
Adjunct-conservator:
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel/Fax: 011-79.39.64
GSM: 0474-45.12.48
e-mail: Michel.Broeckmans@advalvas.be
Bestuursleden:
Alex Ballet, Hoogveldstraat 6, 3670 MEEUWEN Tel: 011-79.31.78
GSM 0479-79.93.62
e-mail: Alex.Ballet@lin.vlaanderen.be
Piet Coninx, Lijsterbessenlaan 10, 3990 WIJCHMAAL GSM: 0485-53.33.54
Erik De Smedt, Veldstraat 6, 3670 MEEUWEN, Tel.011-66.59.69
e-mail: E.desmedt@thrombin.com
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
e-mail: 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
Kris Thijs, Postweg 8 bus 4, 3660 OPGLABBEEK Tel: 089-81.22.96
GSM 0498-42.25.59
e-mail: kris.thijs@worldonline.be
Marc Timmers, Beukenstraat 15, 3670 MEEUWEN Tel: 011-79.41.61
Virginie Van Baelen, Snepstraat 21, 3670 GRUITRODE Tel:089-85.48.47
e-mail: vvanbaelen@belgacom.net
Robert Van Dingenen, P Schuermansstraat 10, 3990 Peer Tel: 011-63.55.94
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2. Afgevaardigden regionale werking en algemene vergaderingen van de
deelverenigingen
Algemene Vereniging Natuurpunt en Beleidswerking:
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011-63.12.89
GSM: 0486-22.48.17
e-mail: Paul.Capals@advalvas.be
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011-63.38.54
GSM: 0474-40.79.28
e-mail: Jan.Hendrikx@advalvas.be
Erik De Smedt, Veldstraat 6, 3670 MEEUWEN, Tel.011-66.59.69
e-mail: e.desmedt@thrombin.com
Vereniging Natuurpunt Beheer vzw
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011-633727
GSM 0476-30.67.64
e-mail: freddy.janssens@yucom.be
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel/Fax: 011-79.39.64
GSM: 0474-45.12.48
e-mail: Michel.Broeckmans@advalvas.be
Vereniging Natuurpunt Studie vzw:
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel/Fax: 011-79.39.64
GSM: 0474-45.12.48
e-mail: Michel.Broeckmans@advalvas.be
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011-633727
GSM 0476-30.67.64
e-mail: freddy.janssens@yucom.be

Instelling Natuurpunt Educatie vzw
Virginie Van Baelen, Snepstraat 21, 3670 GRUITRODE Tel:089-85.48.47
e-mail: vvanbaelen@belgacom.net
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel/Fax: 011-79.39.64
GSM: 0474-45.12.48
e-mail : Michel.Broeckmans@advalvas.be

3. Beheersploeg
Conservator:
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011-633727
GSM 0476-30.67.64
e-mail: freddy.janssens@yucom.be
Adjunct-conservator:
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel/Fax: 011-79.39.64
GSM: 0474-45.12.48
e-mail: Michel.Broeckmans@advalvas.be

Een 10 - tal mensen komt regelmatig helpen bij de beheerswerken.

4

JAARBOEK 2001 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

ONZE AFDELING
4. Aankoopcel
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011-63.12.89
GSM: 0486-22.48.17
e-mail: Paul.Capals@advalvas.be
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011-633727
GSM 0476-30.67.64
e-mail: freddy.janssens@yucom.be
4. Inventarisatie
Alex Ballet, Hoogveldstraat 6, 3670 MEEUWEN Tel: 011-79.31.78
GSM 0479-79.93.62
e-mail: Alex.Ballet@lin.vlaanderen.be
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel/Fax: 011-79.39.64
GSM: 0474-45.12.48
e-mail: 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/Fax: 011-63.12.89
GSM: 0486-22.48.17
e-mail: Paul.Capals@advalvas.be
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011-633727
GSM 0476-30.67.64
e-mail: freddy.janssens@yucom.be
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
e-mail: limburg@natuureservaten.be
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 011-79.25.64

5. Natuurgidsen / wandelingen
Alex Ballet, Hoogveldstraat 6, 3670 MEEUWEN Tel 011-79.31.78
GSM 0479-79.93.62
e-mail: Alex.Ballet@lin.vlaanderen.be
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 MEEUWEN Tel/Fax: 011-79.39.64
GSM: 0474-45.12.48
e-mail: Michel.Broeckmans@advalvas.be
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 GROTE BROGEL Tel/Fax: 011-63.12.89
GSM: 0486-22.48.17
e-mail : 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
e-mail: limburg@natuureservaten.be
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 MEEUWEN Tel 011-79.25.64
Herman Vandewal is overleden op 23 september 2001.
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• LEDEN
Aantal leden
dec. 1994
okt. 1995
okt. 1996
okt. 1997
okt. 1998
okt. 1999
okt. 2000
okt.2001

Meeuwen-Gruitrode
28
36
45
57
56
69
74
79

Peer
36
52
88
103
106
121
114
120

Totaal
64
88
133
160
162
190
188
199

.
Afvaardiging van onze afdeling op het startcongres van Natuurpunt op 8 december 2001
in ‘de Schelp’ van het Vlaamse Parlement te Brussel, samen met de moderator Armand
Scheurs. Op dit congres waren meer dan 600 aanwezigen.
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IN MEMORIAM HERMAN VANDEWAL
Een korte biografie.
Na het verlies van Pol Vandewal in 1996 kregen we dit jaar
terug een zwaar verlies. Op 23 september 2001 overleed plots
zijn broer Herman Vandewal. In de afdeling was Herman vooral
actief als gids. Zijn warme volle stem kon iedereen boeien. Zijn
kennis van de natuur kon hij bijna altijd verbinden met een of
andere anekdote die ergens in het dorp was gebeurd. Het gaf
aan de wandelingen die hij leidde een humoristische noot.
Herman werd geboren op 23 november 1936 in Neerglabbeek. Hier groeide hij op
midden in de natuur. De heide, de bossen en de Itterbeekvallei waren zijn omgeving.
Samen met zijn andere broers en zussen zwierven zij door de omgeving. Er was altijd
wel iets te beleven.
Na de lagere school ging hij naar het college in Bree en vervolgens naar de
normaalschool in Maasmechelen. Na de normaalschool werd Herman onderwijzer in
Meeuwen aan de dorpsschool. De school en de kinderen lagen hem nauw aan het hart.
Zijn lange loopbaan getuigt hiervan. Hier werkte hij 39 jaar ; 19 jaar als onderwijzer en
20 jaar als directeur. Op 62-jarige leeftijd ging hij met pensioen.
Begin jaren ’70 werd in Meeuwen de natuurvereniging CALLUNA opgericht. Hierin was
hij actief als medewerker. De bescherming van de natuur was belangrijk maar de natuur
leer je waarderen als je weet wat erin leeft. Daarom volgde hij de cursus natuurgids en
leidde hij talrijke wandelingen voor verschillende verenigingen. De Donderslag en het
militair domein waren zijn lievelingsplaatsen. Vóór hij een wandeling gidste ging hij altijd
eerst eens op verkenning. Dit moest dikwijls op het laatste moment gebeuren en zo
gebeurde het dat hij weleens vast reed in de slechte wegen op de Donderslag. In het
laat van de avond moest er meermaals een tractor gezocht worden om zijn auto uit het
slijk te trekken.
Ondertussen heeft hij ook een gedegen kennis opgebouwd rond het voormalige
landgoed van het Masy. Hij heeft er veel studiewerk in gestoken en artikels verzameld.
Hij was één van de weinigen die er veel van wist. Op de enkele wandelingen die hij daar
leidde waren er altijd veel deelnemers. Zijn kennis over het gebied kunnen we niet
evenaren.
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Nog voor zijn pensioen ging hij de cursus reisleider volgen aan het vormingscentrum in
Genk. Hij legde zich vooral toe op Normandië en Bretrange in Frankrijk. Verschillende
keren heeft hij reizen begeleid naar deze streken. Ook voor de grootoudervereniging
van de BGJG Noordoost Limburg heeft hij verschillende reizen georganiseerd naar de
Belgische kust.
De laatste jaren volgde hij de cursus voor toeristisch gids van Limburg. Het was een
zware opgave die hij met succes afsloot. Door het behalen van dit diploma had hij de
mogelijkheid om te gidsen in het openluchtmuseum van Bokrijk. Dit heeft hij slechts
enkele keren kunnen doen. Op 23 september, zijn sterfdag, gidste hij de voor- en
namiddag verschillende groepen.
We konden altijd op hem rekenen voor een gidsbeurt. Zo gidste hij in het voorjaar nog
enkele wandelingen voor de leerlingen van de lagere school. Omdat zowel de kinderen
als de natuur hem nauw aan het hart lagen willen we een klein natuurreservaatje
oprichten in de buurt van de school die hem altijd dierbaar was. Samen met de
schooldirectie, de gemeente en Natuurpunt willen we een perceel inrichten achter de
school, langs de verbindingsweg tussen de Beemdstraat en de Broekkantstraat, voor
natuureducatie. Afgelopen jaren hebben we langs dit straatje enkele percelen gekocht.
Deze kunnen samen met de leerlingen ingericht worden tot een mooi reservaatje ter
herinnering aan Herman. Onder leiding van een leerkracht kan hier dan aan natuurstudie
gedaan worden met de kinderen. In het voorjaar van 2002 zullen we dit project
uitwerken.
Het was een genoegen om met hem op pad te gaan, we zullen hem nog dikwijls missen
tijdens en na de wandelingen. Vervangen kunnen we hem niet, maar we zijn vast
besloten om zijn werk en zijn liefde voor de natuur verder te zetten.
Foto rechts:
Herman op de laatste
natuurwandeling die hij
gidste.
‘Herinneringswandeling
Pol Vandewal’ op het
schietveld te Meeuwen
op zondag 26 augustus
2001
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NATUURPUNT,
dé vereniging voor natuurbehoud
en landschapszorg in Vlaanderen
Natuurpunt is een nieuwe vereniging die opkomt voor de natuur in Vlaanderen. Ontstaan
uit de fusie tussen Natuurreservaten vzw en De Wielewaal vzw wordt Natuurpunt met
47.000 leden, duizenden vrijwillige medewerkers en meer dan 11.000 hectaren
natuurgebied in beheer, meteen ook de belangrijkste vereniging voor natuurbehoud en
landschapszorg in Vlaanderen.
Natuurpunt is meer dan de optelsom van Natuurreservaten vzw en De Wielewaal vzw.
De fusie is in de eerste plaats een goede zaak voor de natuur. Door de krachten te
bundelen, verbreedt Natuurpunt het maatschappelijk draagvlak van de beweging voor
natuurbehoud en klinkt haar stem luider in het debat. Bovendien kunnen door het
samengaan van de twee verenigingen de schaarse middelen beter gebruikt worden.
Natuurpunt zet zich in voor meer en betere natuur, zowel binnen als buiten de
bestaande natuurgebieden. Tot haar kerntaken rekent de nieuwe vereniging
natuurbehoud en –beheer, landschapszorg, beleidswerking, natuurbeleving,
natuurstudie, vorming en educatie. In de doelstellingen van de nieuwe vereniging wordt
natuurbehoud bovendien geplaatst in een ruimer maatschappelijk verband. De
werking is gekaderd in een totaalvisie op welzijn, economie, ruimtelijke ordening en
duurzame ontwikkeling en dat niet alleen in eigen land, maar ook op internationaal
niveau.
Natuurpunt beschouwt het als haar opdracht de bestaande natuurgebieden te
beschermen en te beheren en ervoor te zorgen dat het totale natuurareaal toeneemt.
Daarom wil de vereniging nog meer Vlamingen ervan overtuigen dat natuur belangrijk
is, niet alleen voor de dieren en de planten, maar vooral ook voor de mensen zelf.
Iedereen moet de kans krijgen van de natuur te genieten en er te verpozen, en liefst zo
dicht mogelijk bij de deur. ‘Natuur voor iedereen’ blijft dan ook de boodschap.
Omdat het verwerven van natuurgebieden een doeltreffende, en vaak de enige
manier is om natuur duurzaam te beschermen, zal Natuurpunt een actief aankoopbeleid
voeren. Tegelijkertijd dringt de vereniging aan op een betere juridische bescherming
van de resterende open ruimte. Voldoende grote gebieden moeten afgebakend worden
om natuurherstel en natuurontwikkeling mogelijk te maken. Kleine geï soleerde
“natuureilandjes” bieden immers onvoldoende garantie voor het overleven van soorten.
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Om een gevarieerd landschap te behouden, zijn vaak ingrijpende beheerswerken nodig.
Geen probleem, want inzake natuurbeheer heeft de nieuwe vereniging jarenlange
ervaring en deskundigheid in huis.
Door nog meer inspanningen te leveren in het domein van de natuur- en milieueducatie wil Natuurpunt zoveel mogelijk mensen doen inzien dat natuur, open ruimte,
zuivere lucht en proper water het leven aangenamer maken; dat de verscheidenheid aan
planten en dieren in onze onmiddellijke omgeving een verrijking betekent en dat het de
moeite loont om het gedrag en de levenswijze van de andere levende wezens nader te
bestuderen.
De studie van de natuur is een andere kerntaak van Natuurpunt. Door onderzoek en
inventarisatie van dier- en plantensoorten in en buiten de natuurgebieden leveren de
vrijwillige en professionele medewerkers van Natuurpunt een waardevolle bijdrage tot
het veldbiologisch en ecologisch onderzoek.
Een nieuwe vereniging betekent niet dat alles wat Natuurreservaten vzw en De
Wielewaal vzw gedurende tientallen jaren hebben opgebouwd, zomaar overboord wordt
gegooid. De beweging voor natuurbehoud in Vlaanderen vindt haar slagkracht in de
geestdrift en de inzet van duizenden vrijwilligers die elk op hun terrein en naar hun
eigen mogelijkheden een flink deel van hun vrije tijd veil hebben. Die traditie wil
Natuurpunt voortzetten en zelfs versterken. Want de nieuwe vereniging beschouwt zich
niet alleen als een hefboom voor maatschappelijke verandering, maar ook als een bron
van mogelijkheden voor de persoonlijke ontplooiing van haar leden en medewerkers.
De vrijwilligers vormen dus meer dan ooit de basispijler van haar werking, waarvoor ze
trouwens kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning van professionele
medewerkers.
Openheid en interne democratie zijn de sleutelwoorden voor de werking van
Natuurpunt. Daarom is gekozen voor een transparante structuur en een overzichtelijke
besluitvorming. Diezelfde openheid wil de vereniging ook concreet vorm geven in haar
bereidheid tot dialoog met andere belangengroepen en door haar streven naar
samenwerking en bondgenootschappen.
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Van Aabeek naar Bos van Aa en vice-versa :
een verbroedering is in de maak.
Ondergetekende werd gevraagd een artikel te schrijven in het kader van de
verbroedering die (waarschijnlijk op 21 april) zal plaatsvinden tussen 2 afdelingen van
Natuurpunt. Een verbroedering tussen enerzijds de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer
en anderzijds de afdeling Kapelle o/d Bos-Zemst. Een verbroedering die voor de hand
ligt aangezien beide afdelingen zich voor een groot deel concentreren op het vrijwaren
en het beschermen van een Aabeek.
Over de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer ga ik niet veel zeggen aangezien 99 %
van de lezers beter op de hoogte is over de geschiedenis van deze afdeling dan ikzelf.
Zij is opgericht in 1994 en een groot gedeelte van de werking van deze afdeling is
gericht op de bescherming van de Aabeek. Er is reeds heel wat grond aangekocht en
laten we hopen dat we in de toekomst de Aabeek kunnen beschermen en vrij laten
meanderen over haar ganse loop.
De afdeling Kapelle o/d Bos-Zemst behoeft meer uitleg, denk ik en dat is meteen de
bedoeling van dit artikel.
Vooraleer ik begin met de geschiedenis van deze afdeling kan ik misschien beter eerst
even het actieterrein situeren. De gemeenten Kapelle o/d Bos en Zemst liggen langs het
kanaal Charleroi-Brussel-Willebroek en liggen gekneld tussen de grote steden
Mechelen en Brussel. Door de steeds maar toenemende druk vanuit deze steden zijn
deze gemeenten een groot deel van hun landelijk karakter verloren. De open ruimte
wordt er steeds meer weggedrukt. Het Bos van Aa (en de Aa-beek) is gelegen langs
het kanaal Charleroi-Willebroek en ligt op het grondgebied van de gemeente Zemst op
de grens met Kapelle o/d Bos. Het gebied is zo’n 250 hectaren groot en vormt samen
met het Kollintenbos (Zemst) en het Gravenbos (Grimbergen) een aaneengesloten blok
natuur van zo’n 500 hectaren. Het hoeft dan ook geen betoog dat dit een uniek stuk
natuur is in deze regio die als het ware fungeert als een groene long zo dicht bij Brussel.
Het Bos van Aa is echter geen bos zoals de naam laat vermoeden maar een
zandwinningsgebied. In de volksmond spreekt men dan ook wel eens van ‘De Sahara’.
De firma ‘De Dijcker’ is eind de jaren 70 begonnen met de exploitatie van het bos van
Aa. Eerst illegaal, later met de nodige vergunningen. Op het gewestplan staat het Bos
van Aa ingekleurd als een stortgebied, met een landschappelijk waardevolle, agrarische
nabestemming (dit is recent veranderd, maar later meer daarover).
Door de zandwinning verandert het gebied voortdurend van uitzicht. Het bestaat
voornamelijk uit 2 grote plassen met centraal een moeras(je) en wat wilgen- en
berkenbosjes.
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Ieder jaar broedt hier een oeverzwaluwkolonie van zo’n 200 vogels.
Bergeend, kleine plevier, kluut, blauwborst en boomvalk zijn enkele van de
opmerkelijkste broedvogels.
Tijdens de trek is het een belangrijke rust-en pleisterplaats voor heel wat vogels zoals
vb. de tapuit, bruine en blauwe kiekendief, visarend, tureluur, zwarte ruiter,
groenpootruiter, witgatje en oeverloper, zwarte stern, enz. ... . Ook op botanisch vlak
heeft het gebied heel wat te bieden maar aangezien dat mijn winkel niet is ga ik daar
verder maar over zwijgen.
De geschiedenis van de afdeling Kapelle o/d Bos-Zemst begint anno ’94. Een aantal
mensen, die de natuurwaarde van het Bos van Aa kennen, worden verontrust door een
aantal ontwikkelingen die het gebied bedreigen. Zo is er sprake van een
verbrandingsoven, een stort (huisvuil) en een industriezone. De eigenaar (niet de
gemeente Zemst, maar de N.V. Zeekanaal) wil immers samen met de gemeente niets
liever dan munt slaan uit dit ‘verloren’ stuk grond. Een actiecomité wordt opgericht om
de mensen er op te wijzen dat dit gebied een grote potentiële natuurwaarde heeft en dat
men dit ten allen prijze moet bewaren. MENZZ is geboren ... (wat staat voor ‘Moet Er
Nog Zand Zijn’).
Met allerlei acties slaagt MENZZ er in om ‘het dossier Bos van Aa’ voortdurend in de
media-aandacht te houden. Langzaam maar zeker weet MENZZ een heleboel mensen
achter zich te krijgen en onder druk van onder andere een betoging in Zemst beginnen
ook heel wat politici hun kar te draaien.
In ‘97 wordt MENZZ een afdeling van Natuurreservaten die de gemeenten Zemst en
Kapelle o/d Bos omvat. Ondertussen wordt er in Zemst een afdeling van de
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Wielewaal opgericht. Er is eerst wat toenadering tussen beide verenigingen maar het
water blijkt nog wat te diep.
In het dossier Bos van Aa zijn de grootste bedreigingen ondertussen van de baan.
Zowel de mogelijkheid van een verbrandingsoven, als die van een KMO-zone en een
stort lijken definitief verleden tijd. De firma De Dijcker is ondertussen wel begonnen met
zijn ‘opvulverplichting’ d.w.z. dat hij (volgens zijn vergunning) de putten die hij maakt door
zijn zandwinning opnieuw moet opvullen met inerte materialen (bouwafval e.d.).
In 2000 is er dan een belangrijke doorbraak. Er komt een gewestplanwijziging waarin
het Bos van Aa wordt ingekleurd als natuurgebied. Er wordt wel nog de mogelijkheid
open gelaten om de zandwinning uit te breiden in Noordelijke richting.
In 2001 komt het dan, zoals we allemaal wel weten, tot een fusie tussen de Wielewaal
en Natuurreservaten. Ook MENZZ en de Wielewaal Zemst knopen fusiegesprekken aan
en zullen samen een afdeling van Natuurpunt vormen die de gemeenten Zemst en
Kapelle o/d Bos omvat. Samen zullen zij verder blijven ijveren om van het Bos van Aa
een prachtig natuurgebied te maken ... .

Zoals jullie zien heeft ook de afdeling Zemst/Kapelle o/d Bos dus een sterke affiniteit
met een Aa-beek. Vandaar het idee om eens te verbroederen. Uiteraard is het hele
verhaal hier sterk vereenvoudigd voorgesteld. Maar als je wat meer wil weten over de
afdeling Zemst/Kapelle o/d Bos of het Bos van Aa kan ik maar een ding aanraden: kom
naar de verbroedering! Waarschijnlijk zal deze doorgaan op 21 april en zullen de
mensen van Zemst/Kapelle o/d Bos eerst naar Limburg komen. De bedoeling is dan
uiteraard dat wij later ook eens naar ginds gaan.
Erik De Smedt
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JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE EN
MILIEUBESCHERMING VZW
Voor de vijfde keer op rij hebben wij de eer en het genoegen onze vereniging te mogen
voorstellen in 'Het Jaarboek' van Natuurpunt.
Moeten wij ons nog voorstellen? Is het niet via deze weg, dan zal het via een andere zijn
; de meesten zullen ons wel reeds kennen onder de noemer 'JNM' of ingewikkelder:
'Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming' en voor de meer vertrouwden
gewoon: 'de jongeren'.
Ook wij hebben inmiddels een punt gezet achter ons werkingsjaar.
2001 was voor ons het tweede jaar met de groep 8 tot 12 jarigen erbij. Ondertussen is
deze groep aangegroeid tot 37 (betalende) leden; en op elke activiteit waren er nieuwe
nieuwsgierige gezichtjes bij.
Vijf van onze 'Piepers' vloeien dit jaar over naar de groep van de 'Initiatieleden’. Het is
dan ook deze groep die dit jaar vooral onze aandacht zal trekken. Zij zijn immers de
toekomst van de afdeling.
Dit jaar waagden wij ons opnieuw aan de 'Nacht van het Zoogdier', en het was,
ondanks de regen, doch met een ferme organisatie en de medewerking van
Erperheide, een groot succes. Ook ons Piepkamp kunnen we dit jaar weer zeer
geslaagd noemen. En wij, de groten, waagden ons, als vrienden, aan een avontuurlijke
reis naar het verre maar mooie Polen.
En volgend jaar… zit ons eerste lustrum er op!
Natuurlijk willen we niet vergeten een woordje van dank te richten aan alle mensen die
overal en op elk moment voor ons klaarstaan. Zonder hen is dit allemaal niet mogelijk!
Van harte bedankt!

JNM Aabeek
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Nacht van het Zoogdier 15-16/09/01
Aanwezigen: Aerts Nele, Brys Rik, Dams Goele, Hendrikx Koen, Hoeyberghs Bert,
Leyssen An, Mulkens Bart, Mulkens Nadine, Van Baelen Edward, Van Baelen Hervé,
Van Baelen Virginie, Vandervelde Robby.
Zaterdag 15 september 2001, 14.00 uur de eerste medewerkers arriveren aan de poort
van Erperheide. Zij komen alles in orde maken voor dé Nacht van het Zoogdier 2001.
De bungalows die we van Erperheide ter beschikking kregen worden ingericht als
zenuwcentrum, de vallen (type Trip-Trap) worden geplaatst en het park en omgeving
worden grondig verkend om later op de avond (en nacht) onze weg niet kwijt te geraken.
Dit werk neemt toch wel een 4 tal uur in beslag, zodat we maar net op tijd klaar zijn om
onze collega’s te verwelkomen die om 18.00 uur hun opwachting maken bij de portier.
Nadat iedereen z’n plekje in de bungalow veroverd heeft en na de laatste briefing, is het
inmiddels 20.00 uur en dus tijd om de pers op te wachten bij de portier. Die laat zich
echter niet zien dus we zullen het zonder hen moeten doen (tegenslag 1). Op de
terugweg naar de bungalow lopen we nog even een stukje door het park in de hoop de
eerste vleermuizen te horen op onze batdetector en om een laatste maal te controleren
of alles nog in orde is met de vallen.
Het weer was (nog) ideaal en de Water- en Dwergvleermuizen vlogen dan ook vrolijk
rond het pannenkoekenhuisje.
Bij terugkomst in de bungalow worden we door Jef Smeets van Erperheide verrast met
een lading heerlijke broodjes, soep en frisdranken.
De inwendige mens genoot ervan, maar lang kon dat niet duren, om 21.00 uur was er
afgesproken aan de receptie om van daaruit met de parkgasten te beginnen aan de
eerste vallencontrole.
Maar helaas een stevige bui beslist daar anders over, er komt niemand opdagen en we
trekken dan maar alleen op pad (tegenslag 2 en 3).
De vallencontrole wordt hoe dan ook gedaan en ze was zeer succesvol (zie bijlage voor
vangstresultaten).
Later op de avond wordt de groep in drie delen gesplitst en doet ieder zijn
controleronde.
De dode momenten tussen de verschillende controlerondes worden door de diverse
tele-schop-programma’s en het hilarische commentaar van de nog wakkeren onder ons,
wat leven ingeblazen (tja, je moet wat zo midden in de nacht). Samen met de
aangerukte proviand is het echt zo slecht nog niet en de sfeer is dan ook opperbest.
De vallen worden die nacht nog twee maal gecontroleerd (steeds in de stromende
regen) en de vangstresultaten lagen, gezien het weer, buitengewoon hoog (alsof de
muizen in de vallen beschutting zochten tegen de regen).
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Het is ongeveer 5.00 uur als de laatste controles worden uitgevoerd. Bij terugkomst in
de bungalow wordt de eindbalans opgemaakt. Die ziet er zeer goed uit, enkel groep 3
heeft de hele nacht niets gevangen (tegenslag 4).
Maar met een totaal van 18 muizen verdeeld over 4 soorten mag de avond zeker als
geslaagd gezien worden.
Er restte ons die morgen niet veel meer dan de vallen bij elkaar te halen, zuiver te
maken en al ons materiaal op te ruimen.
Nadat ook de bungalow weer terug gebracht was in zijn oorspronkelijke staat ging
iedereen moe maar zeker voldaan weer naar huis. Waar de graduaten onder ons echter
niet lang konden blijven want de volgende dag hadden zijn hun eerste schooldag van het
nieuwe academiejaar (5e en grootste tegenslag).
We willen langs deze weg ook Center Parcs Erperheide nogmaals bedanken voor de
gastvrijheid en de perfecte organisatie en in het bijzonder Jean Henkens en Jef Smeets.
Ook Rik Brys en Bert Hoeyberghs verdienen zeker een bedankje voor hun deskundige
hulp.
Namens JNM Aa-beek.
Mulkens Bart
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Gegevens zoogdierinventarisatie
15-16 september 2001
Controle 1
(21:00u)
Huisspitsmuis
1
1

Soort:

Bosspitsmuis
1

controle 1

Bosmuis
1

Rosse Woelmuis
1
1
1
1

Controle 2

20%

25%
40%

0%

49%
13%
40%

13%

Huisspitsmuis

Bosspitsmuis

Bosmuis

Rosse Woelmuis

Huisspitsmuis

Bosspitsmuis Bosmuis

Rosse Woelmuis

Gegevens zoogdierinventarisatie
15-16 september 2001
Controle 2
(01:00u)
soort:

Totaal / soort
Totaal controle

Huisspitsmuis
1

Bosspitsmuis

Bosmuis
1
1

1

0

2

Rosse Woelmuis
1
1

2

5
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Gegevens zoogdierinventarisatie 15-16
september 2001
Controle 3
(05:00u)

soort

Huisspitsmuis
1

Bosspitsmuis
1
1

Bosmuis
1
1

Rosse Woelmuis

Totaal / soort

1

2

2

0

Totaal controle

5

totaaloverzicht per controle

Controle 3

0%

20%

28%

40%

44%

40%

Huisspitsmuis

Bosspitsmuis

Bosmuis

28%

controle 1

Rosse Woelmuis

controle 2

controle 3

Gegevens zoogdierinventarisatie 15-16
september 2001
Totaal
overzicht
Huisspitsmuis

Bosspitsmuis

Bosmuis

Rosse Woelmuis

Totaal / soort

4

3

5

6

Totaal

18

soort
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Totaaloverzicht per soort

22%
33%

17%
28%

Huisspitsmuis

Bosspitsmuis

Bosmuis

Rosse Woelmuis

Gegevens zoogdierinventarisatie 15-16 september
2001
Overzicht van alle waargenomen soorten.
Muizen:
Bosmuis
Rosse woelmuis

Apodemus sylvaticus
Clethrionomys glareolus

Spitsmuizen
Bosspitsmuis
Huisspitsmuis

Sorex araneus
Crocidura russula

Grotere zoogdieren
Konijn
Eekhoorn
Egel

Oryctolagus cuniculus
Sciurus vulgaris
Erinaceus europaeus

Vleermuizen
Dwergvleermuis
Watervleermuis

Pipistellus pipistrellus
Myotis daubentoni
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PIEPKAMP 2001
Aanwezigen: Yannick, Jens, Annabel, Wout, Sofie, Maarten, Jelle, Saskia, Sarah,
Céline, Els, Inne, Bénédicte C., Toon, Arno, Pieter, Evelien, Dries
Hervé, Virginie, Koen, Bénédicte V.B., An, Philippe, Robby en Bart
Van vrijdag 10 tot zondag 12 augustus hield JNM afdeling Aabeek een keitof piepkamp.
Het begon allemaal de dinsdag ervoor met tenten rechtzetten, materiaal naar de
kampplaats brengen, de W.C.-put, afvalput en frigoput graven,enz…
Van woensdag 8 augustus tot vrijdagmiddag 10 augustus was er immers al een kamp
vol beheerswerken voor de +12-jarigen van onze afdeling. Het regende regelmatig en
we hoopten maar dat het tijdens het piepkamp niet te slecht weer zou worden.
Vrijdag was het echt mooi weer. Waarschijnlijk had iemand van ons gehoopt dat het
mooi weer zou worden. We hadden namelijk de nachten voor het piepkamp veel
vallende sterren gezien en als je dan een wens doet dan heb je veel kans dat die wens
uitkomt.
Vrijdagmiddag werd het kampterrein overspoeld door piepers. We zagen direct dat ze
allemaal heel veel energie hadden en dus zetten we ze maar direct aan 't werk. Na een
tamelijk lange fietstocht met alle piepers kwamen we aan een heel mooi hooilandje in
de vallei van de Abeek. De mensen van Natuurreservaten hadden dit al gemaaid en de
piepers mochten nu gelijk de boeren van vroeger hoopjes maken van het hooi en de
hoopjes dan met een draagberrie op een grote hoop leggen. Zo zorgden we ervoor dat
er heel veel soorten bloemen en andere planten kunnen groeien en niet alleen netels en
riet.
Het werk was nog niet helemaal gedaan, maar toch was het tijd om naar de kampplaats
terug te keren. Toen had iedereen wel zin in een stukje cake.
Ondertussen begonnen Hervé en zijn bevallige assistentes Bénédicte V.B., Evelien en
Saskia aan het avondmaal: spaghetti. Wat heeft dat gesmaakt, zeg!
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Daarna was het tijd voor een gezellig kampvuur. En toen moest iedereen zijn nestje in.
De jongens sliepen in een heel oude legertent en de meisjes in een grote patrouilletent
en 2 iglotentjes.
Zaterdag begonnen we na het ontbijt aan het raadselspel. Eerst gingen we naar een
mooi speelbos. De piepers werden verdeeld in groepjes van 3. Elk groepje moest nu
zoveel mogelijk puzzelstukjes verzamelen. In het bos liepen een tovenaar (Hervé), een
heks (Bénédicte), een trol (Robby) en een prinses (An) rond. Zij gaven je een
puzzelstukje als je kon antwoorden op een vraag. Maar je moest oppassen, want de
rover (Bart) zorgde ervoor dat je minder puzzelstukjes kon bemachtigen. Daarna gingen
we terug naar de kampplaats waar elk groepje moest proberen om met al zijn
puzzelstukjes een schatkaart te maken. De groepjes moesten allemaal gelijk vertrekken
om de schat te zoeken. Jelle vond als eerste de schat en zijn groepje (Jelle, Yannick en
Wout) was dus gewonnen.
Nu was het tijd geworden voor echte natuurstudie. De piepertjes mochten kiezen
tussen verschillende dingen zoals vogels, libellen en vlinders, sprinkhanen,
zweefvliegen, en planten.
Daarna werd er rijst met kip of vegetarische worst klaargemaakt door Koen en An. Je
kon ondertussen rustig op de kampplaats rondhangen of je kon Bart en Robby helpen
met de live-traps (valletjes waar de muizen niet in sterven) op te zetten. Na het eten kon
je bij het kampvuur blijven zitten of je kon de valletjes gaan controleren. Er werd maar 1
muisje gevangen, een Rosse woelmuis.
Toen was het bedtijd en ik had de indruk dat er veel minder gebabbeld werd en dat
iedereen sneller in slaap viel dan de nacht ervoor!
Op zondag strekten we onze beentjes met het één-boom-spel. Er waren 2 groepen
piepers: de bladluizen en de lieveheersbeestjes en er was maar 1 boom meer op
aarde.
Zowel de bladluizen als de lieveheersbeestjes wilden zoveel mogelijk blaadjes
bemachtigen van die ene boom. Maar er waren ook 2 radioactieve kernstoffen, Philippe
en Hervé, die de blaadjes afpakten…
Daarna speelden we het voedselwebspel. De piepers spelen elk een dier en ze eten
en worden gegeten door andere piepers. Door het spel te spelen zie je goed dat een
voedselweb (ook in de natuur!) dikwijls heel ingewikkeld is. Als middagmaal aten we
puree met een groenteburger. Ondertussen waren de broertjes Tijl, Miel en Tjen erbij
gekomen. In de namiddag gingen we met z'n allen bootje varen op een grote
weekendvijver in de buurt.
Na een wafel als vieruurtje was het weer tijd voor Natuurstudie. De piepers mochten
weer een onderwerp kiezen dat hen interesseerde.
Om 20u kwamen de ouders langs om mee te doen met het pannenkoekenfestijn. Er
was een extra groot kampvuur en een prachtig optreden van Company Quint. En zo
kwam er een einde aan het Piepkamp 2001 van JNM-afdeling Aabeek!
(Pieper september 2001, Philippe)
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Lid worden van J.N.M. Afdeling Aabeek ?
Dit kan eenvoudig door:
12,5 EU (504 ,-) als je tussen de 8 en de 12 jaar bent
12,5 EU (504,-) als je tussen de 13 en 25 jaar bent
7 EU (282,-) voor elk van je broers of zussen die ook lid willen worden,
te storten op rekeningnummer 001-2280592-04
(van JNM, Kortrijksepoortstraat 192, 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:

Hervé Van Baelen
Snepstraat 21
3670 Gruitrode
089/85.48.47

An Leyssen
Broekkantstraat 9
3670 Meeuwen
011/79.22.58
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Weg naar Ellikom 100
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BEHEERSKAMP JEUGDHUIS SCHERPE STEEN.
Voor de derde maal organiseerde jeugdhuis Scherpe Steen een natuurbeheerkamp in
de Abeekvallei. Op verschillende percelen hebben ze verschillende werken uitgevoerd.
Maaien, hooien en afvoeren waren de belangrijkste bezigheden. Zowel voor de
deelnemers als voor de natuur waren het verrijkende dagen.
Van de stad Peer ontvingen ze een toelage, waardoor de clubkas er ook beter bij werd.
Hieronder enkele sfeerbeelden.
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Kempen~Broek, een landschap zonder grenzen.
Omdat de Abeek een centrale rol in het Kempen~Broek, kan een overzicht als dit niet
ontbreken in het Jaarboek-Abeek. Projecten langs de Abeek, buiten de periferie van het
Kempen~Broek, worden ook opgenomen omdat de Abeek een belangrijke verbinding vormt
met de grote natuurgebieden van Midden-Limburg .
We danken het Regionaal Landschap Kempen en Maasland voor het ter beschikking stellen
van deze studie.
De redactie

Inleiding.
Op de grens van de provincies Limburg, tussen de kernen van de gemeenten Cranendonck
en Weert in Nederland en Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Kinrooi en Maaseik in België, ligt een
landschap dat niet stopt aan de door de mens gecreëerde grenzen en barrières die het
gebied doorsnijden.

Het gebied ligt aan de noordoostrand van het Kempens Plateau. Hier ontstond door het
samenvloeien van een aantal beken in een vlakte een nat en moerasachtig gebied. Een
aantal hoger gelegen, droge “zandruggen” bleven boven dit moeras uitsteken.
Het resultaat is een afwisselend landschap met duizenden hectaren bos, heide, beekvalleien,
moerassen en kleinschalige landbouwlandschappen met een hoge natuurwaarde.
Vele zeldzame planten- en diersoorten voelen er zich thuis.
Sedert jaren zijn verschillende overheden en natuurverenigingen actief met de aankoop, de
bescherming en het beheer van de natuur, de bossen en het landschap, het ecologisch
herstel van beken en vennen en de bevordering van het recreatief medegebruik in dit gebied.

De acties die in deze Interreg-aanvraag worden ingediend, vormen een verdere
realisatie van de gebiedsopties die in het Beheers- en uitvoeringsplan (1997) werden
gemaakt.
Ze bouwen voort op de goede ervaringen die de verschillende partners door vroegere
grensoverschrijdende contacten en tijdens een vorig Interreg-project met betrekking tot
grensoverschrijdende samenwerking hebben opgedaan.
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Het Kempen~Broek is met de realisatie van de hierna ingediende acties echter geen
afgewerkt product. Parallel lopende initiatieven, maar ook de intentie om in de toekomst
een nieuwe Interreg-aanvraag uit te werken, geven duidelijk aan dat zij slechts een
onderdeel zijn van een grotere opzet die het verder zetten van de inspanningen in
Kempen~Broek garanderen.
De projectgroep die deze aanvraag heeft uitgewerkt, heeft de keuze gemaakt om ook
acties buiten Kempen~Broek op te nemen in de aanvraag indien ze een duidelijke
link hebben met en/of een meerwaarde betekenen voor Kempen~Broek.
Zo kunnen groene corridors naar andere grote natuurgebieden in de omgeving
(Maasvallei, Nationaal Park Hoge Kempen) worden gecreëerd wat een duidelijke
meerwaarde inhoudt.
Het grensoverschrijdend landschap wordt zo ingebed in een streek waar de kwaliteit
van de open ruimte en de rust garant staan voor een sterk recreatief, en dus ook
economisch, product.
Naast het opnemen van enkele acties buiten Kempen~Broek vindt er een
voortdurend bilaterale afstemming plaats met initiatieven die in de ruime omgeving
worden opgestart (o.a. ruilverkaveling “Land van Thorn” in Nederland, initiatieven in
de Maasvallei,...).
Op het einde van deze aanvraag wordt een opsomming gemaakt van ideeën en acties
die nu reeds bekend zijn, maar die pas in een latere fase kunnen worden uitgevoerd.
Het is de bedoeling van de verschillende partners om ook voor deze acties een beroep
te doen op steun van de Europese Gemeenschap.
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1. Wat vooraf ging.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog hebben de ontwikkelingen langs weerszijden van
de grens voor een sterke aantasting van de natuurwaarden gezorgd.
Vele ingrepen waren zo sterk dat het vroeger aaneengesloten natuurgebied nu uit
verschillende deelgebieden bestaat die elkaar soms niet meer raken of die in
oppervlakte zodanig zijn afgenomen dat ze zeer kwetsbaar zijn voor verdere
aantastingen.
Het besef dat over de grenzen heen werk moest maken van het behoud en het beheer
van dit uitzonderlijk waardevolle gebied leidde in 1982 op initiatief van de Benelux
Economische Unie (B.E.U.) tot een Benelux-overeenkomst. Deze overeenkomst met
betrekking tot het behoud en de bescherming van grensoverschrijdende natuurgebieden
en waardevolle landschappen had de oprichting van het “Grensoverschrijdend
Landschap Stramprooierbroek en omgeving” tot doel.
In 1986 besloot de werkgroep Leefmilieu Limburg, bestaande uit Vlaamse en
Nederlandse natuur- en milieuorganisaties, om het inmiddels vastgelopen overleg weer
op gang te trekken.
Dit resulteerde in 1989 in een intentieverklaring die werd ondertekend door de
betrokken gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Maaseik en Kinrooi in België en
Budel, Stramproy en Weert in Nederland.
Ze engageerden zich om gezamenlijk werk te maken van de realisatie van het
“Grensoverschrijdend Landschap Stramprooierbroek en omgeving”.
Sinds 1990 maakt het Belgische gedeelte van het Grensoverschrijdend
Landschap integraal deel uit van het Landinrichtingsproject Noordoost-Limburg van de
Vlaamse Landmaatschappij.
In 1992 werd het rapport Hereen’ge wat het oude verdeelde gepubliceerd
waarin naast een duidelijke begrenzing en inventarisatie van de landschappelijke en
natuurwetenschappelijke waarden van het gebied, het bestaande beleidskader en de
streefdoelen werden geschetst. Er werd ook getracht om een knelpuntenanalyse en een
nieuw beleidskader te formuleren.
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In 1997 werd op vraag van het Interreg-management een Beheers- en
uitvoeringsplan voor het gehele Grensoverschrijdend Landschap opgesteld. De
opdrachtgevers voor dit plan waren de Vlaamse Landmaatschappij en het Gewest
Midden Limburg (NL).
In dit Beheers- en uitvoeringsplan werd op het belang van een gezamenlijk
onderschreven gebiedsconcept, een grensoverschrijdende beleidscommunicatie en
beleidscoördinatie alsmede draagvlakverbreding gewezen.
Er werden gebiedsopties ten aanzien van natuur, landschap, agrarisch gebruik
en recreatief medegebruik voorgesteld.
Op basis van dit Beheers- en uitvoeringsplan werd in 1999 een Interregaanvraag met een beperkte omvang ingediend. Hiermee werd de uitvoering van een
aantal maatregelen, die in het Beheers- en uitvoeringsplan werden voorgesteld,
mogelijk gemaakt. De aanvraag werd in 1999 goedgekeurd en de werken zijn
inmiddels uitgevoerd.
In 2000 werd een overleg tussen de terreinbeheerders, de gemeenten, het
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw en de Vlaamse Landmaatschappij
gestart om te komen tot een nieuwe Interreg-aanvraag en werd besloten om de naam
van het Grensoverschrijdend Landschap te wijzigen in Kempen~Broek. Naast te lang en
onuitspreekbaar “dekte de vlag niet meer de volledige lading”. Het Stramprooierbroek
is reeds lang niet meer het enige gebied dat in het Grensoverschrijdend Landschap
wordt beheerd.
Deze Interreg-aanvraag wil verder bouwen op de goede ervaringen die werden
opgedaan met het vorige Interreg-project om zo een stap dichter te komen bij een
samenhangend, grensoverschrijdend landschap dat niet alleen aantrekkelijk is voor
plant en dier maar ook voor de bezoeker en bewoner. Het is een volgende stap in de
versterking en de bestendiging van de grensoverschrijdende samenwerking die zal
leiden tot Kempen~Broek.
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2. Situering van het gebied.
Het Kempen~Broek bestaat uit een aantal deelgebieden met een gezamenlijke
oppervlakte van meer dan 10.000 ha.
Het situeert zich op de grens van de beide provincies Limburg (en Brabant in NL),
tussen de kernen van de gemeenten Cranendonck en Weert in Nederland en Bocholt,
Bree, Hamont-Achel, Kinrooi en Maaseik in België.
In België maakt het Kempen~Broek voor een groot gedeelte stuk uit van het Regionaal
Landschap Kempen en Maasland: een streek waar in het verleden een ruime ervaring
werd opgedaan op het gebied van natuurbehoud en -ontwikkeling, gekoppeld aan
recreatief medegebruik.

Kempen~Broek
Grensoverschrijdend Landschap

Figuur 1: Situering
Kempen~Broek
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3. Inpassing in bestaande beleidskaders.
Het rapport Hereen’ge wat het oude verdeelde (1992) geeft een overzicht van de
wetgeving en het beleidskader in beide landen.
In
het
Beheersen
uitvoeringsplan
Grensoverschrijdend
Landschap
Stramprooierbroek en omgeving (1997) werden gebiedsopties ten aanzien van natuur,
landschap, agrarisch gebruik en recreatief medegebruik voorgesteld.
De ingediende acties kaderen in de beleidskaders op Europees, nationaal, provinciaal
en regionaal niveau.
Grote delen van het Kempen~Broek liggen in Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied
en zullen meer dan waarschijnlijk deel uitmaken van het voorgestelde Vlaams
Ecologisch Netwerk.
Het Belgische deel is volledig binnen het Landinrichtingsproject Noordoost-Limburg
gelegen.
In het Milieubeleidsplan 1999-2003 van de Provincie Limburg (B) is voor een deel van
het Kempen~Broek een belangrijke rol als stiltegebied weggelegd.
Het Kempen~Broek past eveneens in de intentie van Frank Smeets, gedeputeerde
voor Leefmilieu voor Belgisch Limburg, om het natuurbeleid op provinciaal niveau op
Grote Landschappelijke eenheden toe te spitsen.
Bijkomende beleidskaders die van belang zijn voor de ontwikkeling van het
Nederlandse gedeelte van het Kempen~Broek zijn:
- Natuur- en recreatieplan Ijzeren Man e.o. (gemeente Weert 1995)
- Structuurschets NRP-gebied
- Structuurplan gemeente Weert (1998)
- Bestemmingsplan NRP-gebied (gemeente Weert 2000)
- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (Provincie Limburg (NL), vast te stellen in
2001).
Het Natuur- en recreatieplan Ijzeren Man e.o. (NRP) is een ontwikkelingsvisie, waarin
beleidsvoornemens voor de verschillende functies in dit gebied zijn bepaald. Deze
beleidsvoornemens zijn ruimtelijk vertaald in een structuurschets waarin streefbeelden
voor de verschillende functies (natuur en landschap, recreatie, landbouw, wonen en
werken) zijn vastgelegd. De structuurschets heeft gediend als onderlegger voor het
nieuwe bestemmingsplan voor het NRP-gebied, waarin de
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streefbeelden zijn uitgewerkt binnen een planologisch en juridisch kader. Het NRPgebied valt volledig binnen het Kempen~Broek.
Het Structuurplan gemeente Weert is een gemeentelijk ruimtelijk plan dat het
afstemmings- en integratiekader vormt van het gemeentelijk beleid op de sectorale
beleidsterreinen: woningbouw, bedrijvigheid, voorzieningen, verkeer en vervoer,
toerisme en recreatie. Via het structuurplan worden de ruimtelijke beleidsprogramma’s
van de verschillende overheidsniveaus (Rijk, provincie en gemeente) op elkaar
afgestemd. In dit plan wordt het NRP-gebied, dat deel uitmaakt van Kempen~Broek,
aangemerkt als ontwikkelingsgebied voor enerzijds dag- en verblijfsrecreatie en
anderzijds voor natuurontwikkeling en extensieve recreatie.
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is een integraal plan voor het
omgevingsbeleid voor het grondgebied van de Provincie Limburg (NL). Dat houdt in dat
het
POL
tegelijkertijd
een
Streekplan,
een
Milieubeleidsplan,
een
Waterhuishoudingsplan, een Verkeers- en vervoersplan en een Grondstoffenplan is.
Daarnaast is het POL een economisch beleidskader voor zover het de fysieke
elementen daarvan betreft en een welzijnsplan, voor zover dat de fysieke aspecten van
zorg, cultuur, sociale ontwikkeling en onderwijs betreft.
Met behulp van onder meer het programma Beheer, de stimuleringsplannen en
subsidies bevordert de provincie Limburg (NL) een goede inrichting en ecologische
beheersvormen. Waar mogelijk wordt gestreefd naar vergroting en onderlinge
verbinding van gebieden tot robuuste eenheden. Daarnaast is het beleid gericht op
verbetering van de water- en milieuomstandigheden middels o.m. de uitvoering van o.a.
het bufferzonebeleid, herinrichtingsprojecten, anti-verdrogingsprojecten en de
verplaatsing van met name niet-grondgebonden landbouwbedrijven.
De aandacht wordt sterk gelegd op het vergroten van het areaal bos en natuur waarbij
met inachtneming van de natuurdoelstellingen recreatief medegebruik mogelijk is. Ook
wordt extensivering en verbreding van de landbouw gestimuleerd, waarbij extra belang
wordt gehecht aan het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden van de toeristische
sector, ontwikkeling van kleinschalige recreatieve voorzieningen en het gebruik van
vrijkomende agrarische gebouwen door nieuwe economische dragers.
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Concluderend wordt binnen bepaalde randvoorwaarden gestreefd naar een versterking
van de betekenis voor het recreatief medegebruik, een kwaliteitsslag voor het toerisme
en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor extensieve vormen van
grondgebonden landbouw. De economische ontwikkeling van landbouw, recreatie en
toerisme wordt als kans en voorwaarde gezien voor behoud en ontwikkeling van met
name landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten in een grote variëteit aan
landbouwgebieden.
De hierna uitgewerkte projectthema’s sluiten volledig aan op bovenstaande
beleidskaders.
4. Projectthema’s.
4.1. Visie.
Het doel van de verschillende partners is om te komen tot één groot, aaneengesloten en
grensoverschrijdend natuurgebied met een herkenbaar gezicht.
Dit doel is enkel te bereiken door een structurele grensoverschrijdende samenwerking
en versterking en bundeling van wederzijdse initiatieven. Deze Interreg-aanvraag vormt
eveneens een belangrijke stap in de verwezenlijking van dat doel.
Door de verschillende deelgebieden (kamers) als één samenhangend geheel te
beschouwen, zowel over de natuurgebiedgrenzen als over de landsgrens heen, kan de
kwaliteit en de uitstraling van het totale gebied (huis) alleen maar profiteren.
De detaillering en uitvoering van de gebiedsopties die werden gemaakt in het Beheersen uitvoeringsplan
(thema Natuur en landschap), de uitbouw van uniform
bewegwijzerde routestructuren voor recreatief medegebruik met een duidelijke
informatievoorziening, toeristisch-recreatieve voorzieningen (thema Recreatief
medegebruik) en een eenduidige communicatiestrategie moeten leiden tot een
aaneengesloten en tot ver over de grenzen heen bekend gebied.
Naast de rechtstreekse tewerkstelling bij natuurinrichting en het beheer van de
natuurgebieden en bossen zal vooral het luik recreatie en toerisme zorgen voor een
zekere economische spin-off.
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Door de verbeterde infrastructuur voor recreanten en een doorgedreven
communicatiebeleid dat voor een ruime bekendheid van het Kempen~Broek moet
zorgen, zal er directe en indirecte werkgelegenheid worden gecreëerd. Uitbaters van
hotels, campings, cafés en restaurants in de omgeving van het Kempen~Broek zullen
op een toename van gasten kunnen rekenen. Rijwielhandelaars (verkoop, verhuur en
reparatie), supermarkten, maneges en andere bestaande recreatieve voorzieningen
zullen eveneens hun voordeel halen uit de realisatie van het Kempen~Broek.
4.2. Thema : Natuur en landschap.
Met de acties die in deze Interreg-aanvraag zijn opgenomen, wordt een deel van de
gemaakte gebiedsopties van het Beheers- en uitvoeringsplan verder gedetailleerd en
op het terrein uitgevoerd. De maatregelen in dit plan maken geen onderscheid tussen
natuur in Nederland en natuur in België, tussen natuurgebieden van Nederlandse en
Belgische beheerders.
Alle afzonderlijke acties, ongeacht hun omvang, hebben als gemeenschappelijk doel om
de onderlinge samenhang tussen de gebieden te versterken. Menselijke grenzen
mogen geen barrière meer vormen voor natuurlijke netwerken. Fysieke barrières zullen
waar mogelijk worden opgeheven.
De geplande werkzaamheden zijn thematisch in volgende rubrieken opgedeeld:

Natuurontwikkeling, -inrichting en –beheer:
Naast de aankoop van gebieden zullen grote delen van het Kempen~Broek worden
heringericht. De inrichting en beheer van natuurgebieden, omvorming en beheer van
productiebossen tot meer natuurlijke en multifunctionele bossen en inrichting van het
gebied voor begrazing met grote grazers zijn slechts enkele ingrepen die zullen
bijdragen tot een versterking van het grensoverschrijdende natuurlijke netwerk.
Ontsnipperingsmaatregelen moeten bijdragen tot een verbeterde verbinding tussen
afzonderlijke gebieden die door fysieke barrières worden gescheiden.
Bundeling en aanvulling van alle inventarisatiegegevens van natuurwaarden zullen leiden
tot een beter begrip van de samenhang van de verschillende natuurgebieden langs
weerszijden van de grens.
In het Kempen~Broek leveren de verschillende beheerders reeds jaren inspanningen
om hun gebieden te beheren. Om het gebied echter als één eenheid te beheren, is het
nodig dat alle inspanningen worden gebundeld.
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Het doel dat de initiatiefnemers zichzelf stellen is de oprichting van een beheergroep
die over de deelgebieds- en landsgrens heen met dezelfde machines, kennis,
menskracht en grote grazers het gehele Kempen~Broek beheert Door deze
grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling zal de natuur in
Kempen~Broek nog meer als één eenheid worden beschouwd.
Het inrichten van een “centrum voor beheer” van waaruit de beheergroep opereert en
dat als kenniscentrum op het vlak van natuurbeheer fungeert, sluit rechtstreeks aan bij
de oprichting van deze beheergroep.

Waterbeheer:
De ontstaansreden van Kempen~Broek hangt nauw samen met water. Door het
samenvloeien van een aantal beken in een vlakte ten noordoosten van het Kempens
Plateau ontstond een nat en moerasachtig gebied. Een aantal hoger gelegen, droge
“zandruggen” bleven boven dit moeras uitsteken.
Eeuwenlang heeft men, deels met succes, getracht om het gebied droog te leggen en
voor ontginning geschikt te maken. Momenteel streven steeds meer natuurbeheerders
er echter naar om het oorspronkelijke, natte karakter van het gebied waar mogelijk terug
te herstellen. Door het multifunctionele ruimtegebruik in Kempen~Broek is een goede
afstemming met o.a. landbouw en bosbouw belangrijk.
Het gebied wordt gekenmerkt door een gecompliceerd hydrologische systeem dat
uiteraard niet stopt aan de administratieve grenzen. De verschillen in wetgeving en
opvattingen over waterbeheer in Vlaanderen en Nederland zorgen in een gebied als
Kempen~Broek voor een bijzondere uitdaging.

Natuur en landbouw:
Een aantal kamers worden landschappelijk gekenmerkt door een kleinschalig
landbouwlandschap. Om dit cultuurlandschap en de daarbij horende natuurwaarden te
vrijwaren of te herstellen, zijn verdere aankopen en inrichtingsmaatregelen (o.a. aanleg
of heraanleg van kleine landschapselementen) nodig.

De ingediende acties worden allemaal uitgevoerd op percelen die eigendom zijn van of
die beheerd worden door een terreinbeherende vereniging of instantie.
Door samenwerking met de plaatselijke landbouwers zal men ook hen trachten te
betrekken bij het behoud van dit kleinschalige cultuurlandschap.
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4.3. Thema: Recreatief medegebruik.
Een goede sturing en zonering van de recreatie met duidelijk en uniform bewegwijzerde
routestructuren en informatievoorzieningen laten toe om zelfs dit kwetsbare en
waardevolle gebied voor recreatief medegebruik te ontsluiten. Naast de ontwikkeling
van nieuwe routestructuren zullen bestaande structuren worden geoptimaliseerd
(uitbreidingen of inkrimpingen, verleggingen, verbindingen, aanvullende voorzieningen,
infrastructurele verbeteringen, enzovoort).
De uitbouw van toeristisch-recreatieve voorzieningen in de omgeving van Weert waar
het grootste deel van de bezoekers zal worden opgevangen, draagt eveneens bij tot
een betere zonering en verlaging van de recreatiedruk in het gehele gebied.
Naast een folder met fiets- en ruiterroutes zal per kamer een wandelfolder worden
uitgegeven. Alle folders samen zullen worden gebundeld in een Kempen~Broek-map
die garant zal staan voor vele kilometers wandel-, fiets- of ruiterplezier en voor uren
natuurbeleving. Op het terrein zullen informatieborden worden geplaatst en er wordt een
gestructureerde bezoekersopvang uitgewerkt.
De infrastructuur die aan de recreanten wordt geboden, dient als basis te worden
beschouwd voor bijvoorbeeld bosleer- of natuurleefpaden en vogelkijkhutten of een
“Visitor Payback”- systeem waarmee men als bezoeker door bijvoorbeeld de aankoop
van de folders of de Kempen~Broek-map rechtstreeks bijdraagt aan het behoud van
het gebied.
5. Bezoekersopvang.
Traditioneel wordt bij de problematiek van bezoekersopvang enkel en vooral gedacht
aan de formule van een bezoekerscentrum. Dit dreigt tot een overaanbod te leiden. De
vlag zal in vele gevallen de lading niet meer dekken.

Ook bij de herbestemming van een historisch en/of landschappelijk belangrijk
gebouwenpatrimonium in nieuwe natuurgebieden wordt de keuze te vaak verengd tot
“afbreken versus bezoekerscentrum”.
Deze conceptuele armoede leidt in vele gevallen tot teleurstellingen of conflicten omdat
verwachtingen van verschillende actoren (vrijwilligers, overheid, …) erg van elkaar
verschillen.
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Als voor alle betrokkenen een kalibratie kan gebeuren ten aanzien van de mate waarin
een bestaand (of in het slechtste geval een op te richten) gebouw een rol kan spelen in
de educatieve, recreatieve of beheersmatige uitbouw van een natuurgebied, kunnen
achteraf veel problemen en teleurstellingen vermeden worden.

In het kader van deze Interreg-aanvraag, en eventueel in een volgende aanvraag, wordt
de renovatie en/of inrichting van verschillende gebouwen als actie ingediend.
Om de ingediende kosten te verantwoorden en om de gebouwen en hun functionele
invulling hiërarchisch te plaatsen werd door het Platform Kempen~Broek een visie over
bezoekersopvang voor het gehele Kempen~Broek uitgewerkt.
Initiatieven die nu of in de toekomst worden genomen, worden getoetst aan deze visie
en ingepast in de voorgestelde hiërarchische structuur, alvorens uitspraken over kosten
en investeringen worden gedaan.
Deze visie beperkte zich tot de structuur. Er wordt bewust gebruik gemaakt van de
termen primair, secundair en tertiair niveau zodat de discussie eerst op het hiërarchisch
vlak wordt gevoerd zonder zich toe te spitsen op de definitieve naamgeving. Het feit dat
in Nederland aan de terminologie rond bezoekersopvang vaak een andere invulling
wordt gegeven dan in België speelt hierin ook een belangrijke rol.

Deze visie werd afgestemd met het Provinciaal Natuurcentrum (B). Het PNC werkt
momenteel een indeling van bezoekersopvang op basis van het educatieve aanbod uit.
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5.1. Concept.
Beleefbare, communiceerbare natuur in het buitengebied vergt een grenzeloze aanpak
op landschapsschaal. Hiertoe ontwikkelde het Regionaal Landschap Kempen en
Maasland een concept van Grenzeloze Landschappen, zoals de Hoge Kempen
(Nationaal Park) en Kempen~Broek (Grensoverschrijdend Landschap). Het provinciale
(B) milieu- en natuurbeleid spitst zich onder impuls van gedeputeerde Frank Smeets
eveneens toe op Grote Landschappelijke Eenheden (GLE).
Uitgangspunt van deze nota is dat bezoekersopvang op GLE-schaal uitgewerkt
en hiërarchisch gestructureerd wordt.

Wegens plaatsgebrek kunnen we de tekst niet helemaal publiceren.
In het document van RLKM wordt deze structuur ( van 3 niveaus) verder uitgewerkt.
Ook de communicatiestrategie krijgt de nodige aandacht.
Tenslotte geven we een kort overzicht van de projecten die opgezet worden in de
bovenloop van de Abeek. ( Ten westen van de Zuid-Willemsvaart)
De redactie
- Grondverwerving Abeekvallei
Om de geplande herstel- en inrichtingswerken te kunnen uitvoeren, dienen een aantal
percelen in de Abeekvallei te worden aangekocht (ca.30 ha). Het ingediende bedrag
omvat de 10 % restfinanciering van de totale aankoopsom, aangezien de aankopen
plaatsvinden in een erkend natuurreservaat.
- Herstel- en inrichtinqswerken in moerasgebieden langs de Abeek. Voor de
ontwikkeling van open laagveenmoerassen dient de houtachtige vegetatie op een
aantal percelen te worden gekapt (ca. 10 ha).
De aanwezige sloten, die mede verantwoordelijk zijn voor de ontwatering en verdroging
van de moerassen, zullen worden gedempt.
- Herstel- en inrichtingswerken in heidegebieden langs de Abeek
Om het typische heidelandschap in de Abeekvallei te herstellen, zal ca. 10 ha. Houtige
opslag wordt verwijderd. Een deel van de heide zal worden geplagd (ca. 5 ha.) en een
deel zal worden gemaaid (ca. 3,5 ha.) wat voor een verschraling van de bodem zorgt en
de oorspronkelijke heidevegetatie weer een kans geeft. Verder zullen de reeds
aanwezige hooilanden worden uitgebreid door aanpalende percelen open te kappen.
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- Herinrichting van voormalige weekendvijvers langs de Abeek
Een aantal weekendvijvers die in het verleden werden aangekocht, zullen
natuurvriendelijk worden heringericht. De bestaande steile oevers zullen vlakker worden
gemaakt, er zullen plas-dras-situaties worden gecreëerd en de aanwezige uitheemse
vegetatie (vnl. sierplanten) zullen worden verwijderd. Het aanwezige laagveenmoeras
zal worden opengekapt en in het aanpalende kleinschalige landschap zullen hooilandjes
worden hersteld.
- In de kamer St-Maartensheide zullen een aantal inrichtingswerken voor het herstel of
de versterking van de natuurwaarden worden uitgevoerd. Bosomvorming door het
kappen van populieren, het ontwikkelen van ca. 3 ha. beemdgraslanden in de
Abeekvallei, grondverwervingen ten behoeve van de inrichting, afrastering van
weilanden voor extensieve begrazing en de aankoop van beheersmateriaal (o.a.
bosmaaier en maaibalk voor tractor) dragen bij tot de versterking van de ecologische
en landschappelijke kwaliteit in Kempen~Broek.
- Opmaak inrichtingsplan voor kleine landschapselementen langs Abeek voor de
inrichting van een ecologische bufferstrook met aanplanting van kleine
landschapselementen langs de Abeek in Bocholt (van grenspaal 160 tot aan de ZuidWillemsvaart) zal door de Vlaamse Landmaatschappij een inrichtingsplan worden
opgesteld.
- Openstelling en informatievoorzieningen Natuurreservaten in de Abeekvallei
Om de bezoeker en natuurrecreant toe te laten in de Abeekvallei en te informeren over
het gevoerde beleid en beheer zullen er op diverse plaatsen wandelpaden worden
aangelegd en informatieborden worden geplaatst. Op enkele drassige plekken zullen
enkele plankenpaden worden gebouwd en over de Abeek zijn een aantal brugjes
voorzien. Er zullen tevens reservaatborden van Natuurreservaten vzw worden
aangebracht.
Deze projecten kunnen dit jaar of volgend jaar ingediend worden.
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RESERVATENWERKING 2001 ABEEK-VALLEI

Veiligstelling
Wat aankopen betreft werd 2001 ook een druk jaar. In totaal werden 20 aankopen
gedaan voor een oppervlakte van 9,8 ha. Gemiddeld werd er 0,5 ha gekocht per
aankoop. De oppervlakte nam toe met 16 % tot 90 ha. Drie aktes moeten begin
volgend jaar nog verleden worden bijvoor de notaris.
Na 6 jaar werking is ongeveer 13 % van het natuurgebied, gelegen langs de Abeek en
bijbeken, van de Damp tot Binkermolen (530 ha volgens het gewestplan) veiliggesteld
door aankoop of huur.
De belangrijkste uitbreiding (3,6 ha) van het natuurreservaat viel te noteren ter hoogte
van de Monsbemden en Waterbemden (Reppel). Twee weekendvijvers (oppervlakte 80
are) waren inbegrepen in deze aankopen.
Ook in Grote Brogel werd een jong bos aangekocht (2,2 ha).
De overige aankopen gebeurden verspreid in Meeuwen (Duivelsbroek, Klokbemden,
Voorbroeken, Pastorijbemden, Boyen) en Wijshagen (In Den Damp).
Voor de situering van de terreinen in beheer wordt verwezen naar de kaarten.
Inrichting
In februari 2001 werden twee weekendvijvers achter de vleermuiskelder in drie
werkdagen omgevormd tot ondiepe waterplassen. Met behulp van een rupskraan
werden de dijken in de vijvers gedeponeerd en de rechte oevers sterk afgeschuind. De
twee vijvers werden met elkaar verbonden.
Snel ontwikkelde zich er een mooie oevervegetatie met gele lis, lisdodde en
waterweegbree.
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Beheer
Een 10-tal beheerswerken (zondagvoormiddagen) werden georganiseerd. Menig
vrijwilliger presteerde, in dit jaar van de vrijwilliger, heel wat werk in het natuurreservaat
op zaterdag- en zondagvoormiddagen.
Veel werk werd de laatste weken (ook op de Dag van de Natuur) gestoken in het
opruimen van een weekendverblijf en inboedel, gelegen in het Duivelsbroek.
Herbruikbare materialen werden apart gehouden en afgevoerd naar het containerpark.
De gemeente Meeuwen-Gruitrode wordt hierbij bedankt voor het gratis ter beschikking
stellen van de container en de afvoer ervan.

Twee jeugdkampen grepen plaats (zie elders in dit jaarboek).
Een 20-tal leden van de Wildbeheerseenheid van Peer maaiden net als vorige jaren op
een zondagvoormiddag het perceel Vanderhoydonks en Vandekerkhof.
De door Natuurreservaten opgestarte professionele ploeg van de Sociale
Werkplaatsen vzw Natuur en Landschap heeft het vele werk in het reservaat ook in 2001
aanmerkelijk lichter gemaakt. Elke maand werden door één van de twee ploegen 3 tot 5
dagen gewerkt in het reservaat. Ook op het Tewerkstellingsproject Tewerkstelling
Opleiding Kansarmen (TOK) kon beroep gedaan worden.

Erkenning als natuurreservaat
Het Natuurreservaat Abeekvallei is, totnogtoe, nog niet door de minister erkend. Het
erkenningsdossier voor 54 ha, met het beheersplan, werd eind 1998 ingediend bij de
AMINAL (Administratie Milieu-, Natuur-, Land en Waterbeheer). Ondertussen werden al
twee uitbreidingsdossiers ingediend voor 23,2 ha (oktober 2000) en voor 8,4 ha (juni
2001).
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Planning
Er wordt verder gewerkt aan de omvorming van een tweetal andere weekendvijvers
naar ondiepe waterplassen. De bouwvergunningen werden bij de gemeente Bocholt
aangevraagd. De werken zijn voorzien voor 2002.
Ook voor de weekendvijver in het Duivelsbroek werd een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Meeuwen-Gruitrode voor het afschuinen en gedeeltelijk
opvullen van de vijver.
Ook een aantal kapvergunningen voor canada’s werden aangevraagd en verleend.
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Wandelingen

Een 6-tal publieke wandelingen in en door het reservaat. Enkele wandelingen op
aanvraag, de Open Natuurdag (6 mei) en de Dag van de Natuur (17 november) dienen
nog vermeld te worden.
Nog steeds blijft de uitvoering van een bewegwijzerd wandelcircuit Ellikom-Erpekom 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:
Een kleine oppervlakte (0,1 ha) langs de Weg naar Zwartberg kon worden aangekocht.
Het natuurreservaat bedraagt momenteel in deze zone: 18,2 ha.
Beheer:
Het perceel tegen het Schietveld (zuidelijk van de Bullenschool) werd éénmaal (maart)
gedeeltelijk gemaaid.
Het weideperceel ter hoogte van het Osseven, aangekocht op 24 november 2000 werd
terug ingezaaid (was omgezet in een maï sakker), gemaaid (augustus) en een korte
periode begraasd door schapen.
Voor het voorjaar 2002 wordt een verdere dunning van berken en eiken voorzien op het
gemeentelijke heideterrein langs de Weg naar Zwartberg.
De Sociale werkplaatsen zullen voor het voorbereidende 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.

45

JAARBOEK 2001 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

VALLEI VAN DE ABEEK

46

JAARBOEK 2001 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

VALLEI VAN DE ABEEK
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 4-tal percelen aangekocht in 2000.
Van zuid naar noord:
- een perceel langs de Weg naar Zwartberg, oppervlakte 11 are,
- een hooiland op Boyen, oppervlakte 31 are,
- een ruigte met struikopslag in de Pastorijbemden, oppervlakte 11 are,
- een populierenaanplant in Boyen: 80 are
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 11,6 ha.
Beheer:
Voor de broekbossen: spontane natuurontwikkeling en dus als beheer: 'niets doen’. Het
hooiland op Boyen werd eind juli gemaaid. De 2 percelen in de Pastorijbemden (langs
de wandel- en fietsverbinding tussen de Beemdstraat en de Broekkantstraat) werden
door de Sociale Werkplaatsen gemaaid in oktober. 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, Luithegge, Oude
Berenheidemolen, Hoogmolen en Oude Neermolen)
Veiligstelling:
Op een viertal plaatsen werd het natuurreservaat uitgebreid:
- Klokbemden: 11-tal kleine percelen, totaal 1,2 ha,
- Boyen: een hooiland van 0,3 ha,
- Duivelsbroek: een perceel gedomineerd door adelaarsvaren, 34 are, en een
weekendverblijf met vijver, 28 are,
- Kerkhofsbemden: een perceel van 40 are langs de Gielisbeek.
Een huurovereenkomst werd omgezet in een aankoop van twee percelen in de
Erpecommerbemden, 45 are.
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 25,2 ha.
Beheer:
Broekbossen: spontane natuurontwikkeling en dus als beheer: 'niets doen’.
Het grasland aan Luythegge werd enkel in augustus begraasd door de koeien van de
aangrenzende boer.
De twee kleine hooilanden (20 are) achter Erperheide (Erpecommerbemden) 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 beheerplan.
Ook de scholen van Erpekom en Ellikom staken in het kader van het Educatief
Natuurbeheer meerdere handjes toe bij het opruimen van het maaisel.
Een weekendverblijf in het Duivelsbroek werd gedurende een drietal
zaterdagvoormiddagen afgebroken. De inboedel (meubilair) werd deels herbruikt.
De gebouwen werden volledig afgebroken en gescheiden afgevoerd. De gemeente
stelde voor het niet-recycleerbare een container ter beschikking. Niet herbruikbaar en
niet behandeld hout werd opgestookt.
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 10 aankopen uitgebreid met 6,35 ha.
Tussen Hoogstraat en Zandhofsveld (Exelmanshoeven) werd een jong eikenberkenbos
met nog wat struikheide aangekocht, oppervlakte 2,00 ha.
Aan het Steenbroek werd een vroeger weekendverblijf met vijver aangekocht,
oppervlakte 0,44 ha.
Tussen het Monshof en Reppel-dorp werd twee weekendverblijven aangekocht, met een
oppervlakte van 2,0 ha waarvan 80 are vijver. In de omgeving hiervan werd nog 1,6 ha
aangekocht (hooiland, populierenaanplant en elzenbroekbos).
Bijna op de grens met Bree in de Schooterbemden werd een elzenbroekbos verworven
met een oppervlakte van 0,44 ha.
De oppervlakte natuurreservaat in zone 4 bedraagt momenteel 35,0 ha.
Beheer:
De hooilanden in deze zone werden door de sociale werkplaatsen grotendeels
tweemaal gemaaid. Het Jeugdhuis Scherpesteen, JNM, de Wildbeheerseenheid Peer
en een klas van de lagere school van Reppel hielpen met het afdragen van hooi. 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.
Ter hoogte van het Monshof werd een houtkant aangeplant met inheemse houtsoorten.
De planten werden aangekocht op onze eigen plantenverkoop, die georganiseerd werd
samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de Regionale
Milieuzorg.
Acties: Overzetactie aan de Reppelerweg.
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MONITORING GRONDWATERPEILEN
NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI
Opzet
In het kader van monitoring (opvolging) worden, naast het nagaan van een aantal faunaen flora-elementen (planten en dieren), ook de grondwaterpeilen in het reservaat op
een 4-tal plaatsen opgevolgd.Het uitvoeringsbesluit reservatenaankoop en –beheer stelt
o.a. dat voor reservaten met een oppervlakte van 10 tot 100 ha één peilbuis per 10 ha,
met een minimum van 3, eenmaal per maand dienen opgevolgd te worden.
Door Marian Gerard van de UIA in het kader van de studie ‘Ecosysteemvisie
Abeekvallei‘ werden nog 8 peilbuizen bijgeplaatst, zodat het aantal peilbuizen in het
reservaat 17 stuks bedraagt. Ook werden twee peilschalen geplaatst (o.a.) in het eerste
broek (Aan de Damp) en in de Abeek (Donderslagbemden) in het kader van de
haalbaarheidsstudie natuurontwikkeling Militair Domein. Een drietal buizen dienen
opnieuw geplaatst te worden (door onbekenden uitgetrokken en meegenomen) en een
tweetal werden aangepast (verlengd). Een aantal metingen werden weggelaten omdat
het waterpeil in de buis zich nog niet hersteld had na het leegpompen voor
waterkwaliteitsanalyses door de UIA.
Op korte termijn volgt de grondwaterstand de hoeveelheden neerslag en
evapotranspiratie (verdamping). Een neerslagtekort in de periode april-september en
dus een daling van de grondwaterspiegel is in ons (huidige) klimaat bij normale
weersomstandigheden te verwachten. In de overige maanden is er een aanvulling van
het grondwater te verwachten.
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2001 : Een zeer nat jaar
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Het jaar 2001 zal bekend blijven als een zéér nat jaar. 2001 was het jaar met de meeste
regen sinds het begin van de regelmatige neerslagmetingen te Brussel-Ukkel in 1833.
Maandelijkse neerslagrecords werden geregistreerd in april en september, terwijl er
gedurende vijf maanden neerslaghoeveelheden dicht bij 100 mm of meer werden
gemeten.
De lente kende twee maanden met veel neerslag: maart (112 mm) en april (134 mm).
Deze laatste waarde is de hoogste waarde voor een aprilmaand sinds 1833. De
julimaand was eveneens bijzonder nat met een totaal van 120 mm.
De
septembermaand was ook een recordmaand wat de neerslag betreft te Ukkel: 199 mm.
Tijdens dit jaar waren er slechts vier maanden waar de neerslaghoeveelheden lager
waren dan de normaalwaarden: mei (30 mm tegenover normaal 62 mm), juni (44 mm –
normaal 67 mm), augustus ( 43 mm – normaal 74 mm) en waarschijnlijk december met
33 mm tot op heden (22/12/2001) (normaal: 69 mm).
Het aantal dagen met neerslag bedroeg 201 (gemiddeld 203).
Het jaartotaal bedraagt momenteel 1.088 mm tegenover normaal 780 mm.
(bron: www.meteo.be)

Vergelijking van peilputten en peilschalen
-

-

Hoogste gemiddelde waterstand (hoogste gemiddeld kweldruk) doet zich voor in
de nieuwe peilput Hendrix midden-noord: het grondwater in de peilbuis stond
gemiddeld 72 cm hoger dan het maaiveld (periode augustus-december).
Geringste peilschommeling in de peilput Kwanten-laag (peilput tussen
Veewijderloop en vijver/Abeek): 9 cm schommeling in 2001.
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-

-

Grootste peilschommeling in de peilput Donderslagbemden-boven-zuid: meer
dan 1,2 m.
Aantal grondwaterstanden boven het maaiveld: Hendrix-midden-noord: 18 op 18
metingen, Erpecommerbemden midden: 12 op 12, Kwanten-laag: 15 maal op 23
metingen en Hendrix-onder-zuid: 9 op 24 metingen.
Waterpeil in de Abeek schommelde op het moment van het opnemen van
grondwaterpeilen tussen 30 en 49 cm ter hoogte van de houten brug aan het
perceel Hendrix en tussen 15 en 27 cm aan de Donderslagbemden.
Het waterpeil van de eerste vijver (Aan de Damp) schommelde weinig: tussen 54
en 69 cm.

Jaarvergelijking
De hoogste grondwaterstand doet zich voor in april (gemiddeld -1 cm onder het
maaiveld). Een normale grondwaterdaling doet zich voor vanaf mei (meer verdamping
dan neerslag) tot augustus.
Vanaf september stijgt het grondwaterpeil tot half december (laatste meting in 2001).
Vergelijking van gemiddelde grondwaterpeilen tussen afgelopen jaren is voorlopig
enkel mogelijk voor de 6 peilbuizen die vanaf 2000 het gehele jaar opgemeten werden.
Het gemiddelde waterpeil bedroeg in 2001 20 cm onder het maaiveld; in 2000 bedroeg
dit 19 cm. Het gemiddelde waterpeil van alle (17), voor een deel niet het gehele jaar
opgemeten, peilwaterbuizen bedroeg in 2001: 10 cm onder het maaiveld, schommelt
van 1,50 m lager tot 78 cm boven het maaiveld.

Foto deel van heraangelegde vijver en vleermuizenoverwinteringplaats.
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Evolutie waterpeilen in 2001 AAN DE DAMP
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Evolutie waterpeilen in 2001 ERPECOMMERBEMDEN
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Evolutie waterpeilen in 2001 EXELMANSHOF (KWANTEN)
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Evolutie waterpeilen in 2001 OYEVAERS NESTHOFVELD
(HENDRIX)
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EDUCATIEF NATUURBEHEER
In Meeuwen is een perceel langs de Abeek voorbehouden om er door de kinderen van
de basisschool van Meeuwen aan educatief natuurbeheer te doen.
André Mulders heeft de kinderen aan de hand van een intoductiediareeks getoond wat
natuurbeheer is en waarom natuurbeheer nodig is.
Vervolgens is de klas te velde gegaan, op het vooraf uitgekozen perceel, om de theorie
in praktijk om te zetten, om actief aan natuurbeheer te doen –het educatieve - hun
activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit harken en zuiver maken van dat perceel, zij helpen
eigenhandig de natuur waardoor de potenties van dit perceel zich kunnen ontwikkelen,
zij kunnen op termijn de evolutie van hun natuurbeheer volgen.
Het is een actieve kennismaking met de natuur en natuurontwikkeling.
Afsluitend zijn er 20 en 24 april wandelingen in het gebied waar hun perceel gelegen is.
André Mulders heeft enkele gidsen gevraagd om te kinderen te begeleiden over een
op voorhand uitgestippelde route in de directe omgeving van de Abeek.
De kinderen werken graag met opdrachten en kunnen vanuit die ervaringen
vaststellingen doen, o.a luisteren naar de stilte en de tijd van deze stilte inschatten.
De gidsen maken de kinderen attent op de rijkdom aan plantengroei langs het
wandelpad, zij leren aan de hand van een plantengids op basis van bloemkleur,
groeiplaats, bloeivorm, bloeitijd en grootte, de naam van de gevonden plant opzoeken.
Opmerkelijk is dat de bodem van Bullenbeek bezaaid is met keien terwijl de bodem van
de Abeek in de omgeving van de basisschool van zand is, de geologische
samenstelling van de bodem is duidelijk verschillend.
De uiteindelijke bedoeling is dat de kinderen kunnen waarnemen uit welke elementen
de natuur bestaat (o.a water, beemden, beekgeleide bossen) en hoe zij kunnen
vaststellen wat bedreigd is en wat beschermd moet worden en waarin natuurbeheer een
zeer belangrijke rol speelt, vogels en andere dieren hun plaats en functie hebben in het
geheel van natuur.
Op termijn gaan zij het verschil van natuurverval en natuurbeheer kunnen waar nemen,
en kunnen ze duidelijk vaststellen dat hun perceel een aanzet is tot gebiedsgericht
natuurbeheer, zeker in dit deel van Meeuwen waar er een verweving van natuur met
bewoning is.
Deze wandeling is zoiets als een MOP dag, hun betrokkenheid naar natuur is wel
intensiever omdat het een deel van hun zelf is.
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De kinderen van Meeuwen staan duidelijk open voor zulke initiatieven, en de
leerkrachten verlenen hun volledige medewerking.
Jong geleerd is oud gedaan zegt het spreekwoord, dit geeft goede perspectieven voor
de aandacht, bescherming, behoud en beheer van de natuur in Meeuwen.
Jan Hendrikx

Deelnemers aan de wandeling in kader van het educatief natuurbeheer op 24 april 2001
aan de school van Meeuwen centrum.
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MILIEU ONTMOETINGS PROGRAMMA 19-27 MAART 2001
De stad Peer nam ook dit jaar voor de derde maal deel aan het scholenproject rond
milieu, het zogezegde Milieu Ontmoetings Programma, afgekort tot MOP.
MOP is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting, de Administratie Milieu-Natuur-,
Land- en Waterbeheer (AMINAL) en de Vlaamse provincies, in samenwerking met
OVAM, VLM, VMM, en met de steun van de Nationale Loterij.
Jan Hendrikx werd bereid gevonden om die taak op zich te nemen. Met tekeningen,
gegevens en met de terreinkennis van Freddy Janssens en de fauna- en florakennis van
Michel Broeckmans werd een draaiboek gemaakt.
Ontdekkingstocht in de Abeekvallei ter hoogte van het Monshof met aandacht voor de
natuur als dusdanig en deel uitmakend van het milieu waarin we leven, maar ook voor
de begrippen cultuurnatuur, verstoring en verval van natuur, natuurbehoud,
natuurontwikkeling, natuurbeheer.
De bedoeling van deze MOP dag is de kinderen kennis te laten maken met deze
toestanden, doelstellingen en ontwikkelingen. Het belangrijkste is dat zij contact krijgen
met de natuur, en vanuit deze ervaring en de bijhorende uitleg aandacht, voeling en
inzicht krijgen in de natuur, en dit op een aangename en speelse wijze.
Als lid van natuurreservaten vzw en als MOP-schakel heb ik de kinderen gewezen op
het belang van een natuurbehoudvereniging die een goed instrument is om aan
vooropgestelde taken te werken.
Een gedeelte van de tocht gaat over de terreinen van het Monshof, de eigenaars
vonden dit een mooie kans om hun bijdrage aan deze MOP-dag te kunnen leveren.
Waarschijnlijk zijn het zulke MOP-dagen waarvan de boodschap op latere leeftijd
begrepen en omgezet word naar een daadwerkelijke en actieve beleving van milieu en
natuur.
Twee scholen hadden ingeschreven: klas 6 van Grote-Brogel van Meester Luc Leen op
20 maart en klas 5 van Linde-Peer van Juffrouw Hilde Schrijvers op 22 maart
Kinderen zijn een dankbare groep omdat zij zelf aangeven wat hun aandacht trekt, wat
hen bezig houdt, wat bij hen leeft naar milieu en natuur.
De kinderen zijn dan ook enthousiast en willen direct op pad, ze stellen directe vragen
van: mogen we in en over de beek, mogen we vissen vangen, mogen we in de
vleermuizenkelder, wie woont er op het Monshof?
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Tussen het vertrekpunt en het natuurreservaat kunnen de kinderen een deel een vrij
authentiek cultuurlandschap waarnemen bestaande uit boerderijen, akkers, en bossen.
Vroeger lagen er veel beemden of natte hooilanden tussen de Abeek en de
boerderijen. Vele zijn door allerlei ingrepen verdwenen. Omdat deze beemden de
meeste natuurwaarde hebben, werken we, als natuurbehoudende beweging, aan
behoud, herstel en ontwikkeling ervan.
Bij het betreden van het reservaat, een weide, merken de kinderen dadelijk een
vogelnestkast op, hier huist een torenvalk, die 30 a 50 muizen per dag moet vangen om
samen met zijn jongen te kunnen overleven.
Dit overleven is alleen mogelijk als er een natuurlijk biotoop(levensgebied) is waarin
deze prooien leven.
Deze weide is eeuwenlang door onze voorouders gebruikt om hun koeien en paarden
te laten grazen, ze geeft een beeld weer van de oorspronkelijke wijdheid van dit
gebied tot tegen de Abeek, een toestand waar wij als natuurvereniging naar toe willen
voor dit hele gebied.
Een donkere dreef van hoge sparren, die naar een kunstmatige vijver leidt, staat in
schril contrast met openheid van de weide, de kinderen vinden dit geheimzinnig en
spannend, maar het is een schoolvoorbeeld van natuurverstoring en verval doordat de
beemden omgevormd werden naar kunstmatige gebieden die afbreuk doen aan de
ecologische en natuurwaarden van deze omgeving.
Of de kinderen oor hebben voor het hoe en waarom van deze ingrepen, ingegeven door
een algemene gedachte in de jaren 1960 en 1970, waar ieder weekendhuisje, gelegen
langs een beek zijn eigen vijver moest hebben, is maar de vraag.
Belangrijker is dat deze badkuipvijvers omgevormd worden tot poelen, welke dan ook
een biotoop worden omdat het een levensgebied is voor watervogels, vissen, kikkers,
salamanders. De kanten worden afgeschuind en de bomen gerooid zodat de natuur
zich kan ontwikkelen naar de oorspronkelijke toestand en dit gebied open en wijds word
waar o.a de ijsvogels zich beter thuis voelen.
Voor verschillende kinderen is die beek, in dit geval de Abeek, een element dat zij voor
het eerst zien. Voor hen is het water als dusdanig, de snelheid van stroming, de bochten
en de onweerstaanbare drang om dat water te voelen, op dat moment het belangrijkste.
We volgen de Abeek richting Monshof, we passeren een broekbos, dit is een zeer nat
stuk perceel waar vooral wilgen en elzen groeien, deze werden door de landbouwers
gebruikt als geriefhout.
We komen nu ter hoogte van het Monshof, hier is de aandacht van de kinderen
getrokken door de moerassen die zij als dusdanig herkennen, waarschijnlijk uit
stripverhalen en films, voor hen is dit het einde dat zoiets ook in hun achtertuin bestaat,
spannend wordt het als zij een lange stok 1 á 2 meter in dat moeras zien verdwijnen wat
toch wel enig ontzag opwekt.
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Deze moerassen zijn nog ongerept gebleven, door gebrek aan beheer zijn ze echter
verruigd en geëvalueerd naar een wilgenbos, maar de potenties en basis zijn nog
duidelijk aanwezig, dit heeft de biotoopstudie van Frieda Pauwels, de eigenares
uitgewezen.
Het beheer bestond er vroeger in dat het riet dat er groeide gemaaid werd en gebruikt
werd als stro.
In dit moeras is nog een dijk waar te nemen die de vroegere bewoners van het Monshof
als weg gebruikten om per paard en koets naar Peer te gaan, ze hadden op die hoogte
een brug over de Abeek gemaakt en reden dan over nu nog bestaande wegen naar hun
bestemming.
Meester Luc is een geboren en getogen Reppelenaar, als jongen kwam hij hier al
spelen en het terrein verkennen, voor hem waren de bewoners en omgeving van het
Monshof een beetje vreemd en geheimzinnig, het zijn zulke opmerkingen die het verhaal
van deze ontdekkingstocht echt en geloofwaardig maken.
Deze indrukken van een moeras zal de kinderen wel bijblijven en waarschijnlijk zien zij
dan ook de link met natuur en de noodzaak van natuurbehoud.
Het is merkwaardig hoezeer de kinderen aangetrokken worden door water en slijk, dit is
duidelijk waarneembaar op weg naar een perceel waar natuurreservaten bezig is met
natuurinrichting en natuurontwikkeling, gelukkig hadden ze laarzen aan en hun beste
kleren niet aan.
Aan de hand van foto’s en verwijzigingen naar de eerste vijver kunnen zij concreet zien
wat herstel is van een toestand die natuurvreemd (door verstoring) is, die afbreuk doet
aan echte natuur, naar streekeigen natuur.
Op deze percelen lagen twee (badkuip)vijvers met aanlegsteiger, omzoomd met
uitheemse bomen en twee houten chalets, die vijvers werden met behulp van machines
omgevormd tot een grote ondiepe poel, op termijn komt hier dan spontaan
grondgebonden vegetatie waarvan het zaad en de potenties eeuwenlang in de bodem
zit, en evalueert het terug naar een beemd met poel, en dat is nu precies
natuurinrichting, de natuur inrichten dat deze alle kansen krijgt om voort te bestaan, zich
te herstellen of te ontwikkelen naar zijn eeuwenoude toestand.
De tot vleermuizenkelder omgebouwde chaletkelder trekt extra hun aandacht in dit
project, waar zij met alle geweld in willen, sommige hebben al een petje opgezet, ik had
de kinderen bij de presentatie van deze MOP dag beloofd dat ze toegang kregen tot
deze kelder, maar op aandringen van de conservators van onze afdeling heb ik die
activiteit moeten schrappen, bij de uitleg dat vleermuizen niet gestoord mogen worden
bij de opbouw en aanpassing van en aan hun winterslaapplaatsen hadden ze begrip
voor deze weigering.
Onze laatste activiteit is een bezoek aan het Monshof van Reppel, deze voormalige
herenboerderij, prachtig gelegen in de Abeekvallei, is mede dank zij de bereidwillige
medewerking van de eigenaars, die een 5-tal ha natuur in beheer geven een goede
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zaak voor het behoud, ontwikkeling en beheer van een stuk natuur en landschap in de
Abeekvallei.
Er is nog weinig historisch onderzoek gedaan naar deze boerderij, in de weinige
gegevens in ons bezit is er in 1531 sprake van het Monsgoed en in 1628 worden de
Monsbemden vernoemd, het is dus ook een mooi stuk ruraal erfgoed.
De eigenares, Frieda Pauwels, leidt de MOP klas, zij vertelt dat deze boerderij, in
vroegere tijden bewoond was door de herenboer die in het hoofdgebouw leefde en de
werkboer, die op de boerderij woonde, het land bewerkte en het vee verzorgde.
De structuur en indeling van deze boerderij is op enkele ingrepen na redelijk goed
bewaard gebleven, het koetshuis met een afbeelding van een paardenkop spreekt de
kinderen wel aan, voor hen is het wel even wennen aan de wetenschap dat de knechten
ook in dit apart gelegen gebouw leefden, waar ook de paarden gestald waren.
Zulke boerderij met omliggende gronden in één blok geeft een duidelijk beeld van de
rijkdom en status, de tuin van het huis was aangelegd naar buitenlands model.
Omstreeks 1850 heeft de bewoner een landschapstuin laten aanleggen naar Engels
model met kunstmatige heuvels, vijvers, exotische bomen, stenen beelden en gazon, er
was ook een kiosk(een verhoging van zand) waar de fanfare van Reppel op bepaalde
tijden voor de inwoners van deze gemeente speelde. Naar de beek toe was er een bos
van wilde kastanjes, deze tuinen waren een uiting van rijkdom en standing, de eigenaar
wilde zijn stempel op de omgeving drukken, het was een stuk cultuurnatuur.
Er staan nog 3 exotische bomen in de huidige tuin die vermeld staan in de atlas van
merkwaardige bomen in België.
Uit oogpunt van cultuur is het jammer dat deze tuin verdwenen is.
De landbouwer die het goed kocht heeft alle beelden en het merendeel van de
uitheemse bomen verwijdert, het bos omgehakt en de gronden omgevormd tot weiland
en functioneel gemaakt, de enkele uitheemse bomen die nog resten zijn een stille
getuige van dit verleden.
De huidige eigenaar heeft in de directe omgeving van het huis een haag, een laan met
lindebomen en fruitbomen aangepland, naar de beek toe heeft zij er een typisch
kempisch beekdal van gemaakt door de weiden en beemden te herstellen, in de (nu
nog) verruigde beemden zijn sloten gegraven om het water af te voeren en kleine
landschapselementen(knotwilgen) gepland, er is een geleidelijke overgang naar de
moerassen en de beek, het geheel past als landschap goed in elkaar en het heeft een
grote ecologische- en natuurwaarde, een 10-tal schapen doen door begrazing aan
natuurbeheer.
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Het is de bedoeling dat natuurpunt afdeling Meeuwen Gruitrode/ Peer deze gronden in
samenspraak met de eigenaar gaat beheren.
Volgens planning hadden we anderhalf uur gewandeld. De laatste 200 m op verharde
weg was een goede gelegenheid om het slijk van de schoenen te verwijderen, te vragen
naar de indrukken van de kinderen en de leerkrachten, en hen te bedanken voor hun
interesse.
Water, slijk en het onbekende blijft de kinderen aantrekken, velen zijn bewust van de
bedreiging van de natuur en de noodzaak van natuurbescherming, men merkt ook op
dat men in de scholen met milieu en natuur bezig is, zulke MOP-dagen zijn een
aanvulling hierop en zijn op termijn een meerwaarde voor de natuurbeleving van de
mensen.
Volgende afspraak in 2003.
Jan Hendrikx

Klas 5 Grotstraat Linde Peer Hilde Schrijvers
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ACTIE PROPER STRAATBEELD.
PEER PROPER MAART 2001
In aansluiting op het MOP-gebeuren was er de opruimactie ‘Peer Proper’, waar naast
de scholen alle verenigingen aan konden meewerken.
Onze afdeling van natuurreservaten had ingeschreven om op zaterdag 31 maart in de
Hoogstraat en Reppelerweg het zwerf- en ander vuil op te ruimen.
De hoeveelheid afval die werd verzameld was kleiner dan vorig jaar. Dat is een
positieve evolutie en deels het gevolg van het milieubeleid dat de stad Peer voert en
dat de mensen( met voorzichtig optimisme) meer milieubewust zijn.
In de namiddag was er op het marktplein van Peer een slothappening waar de
medewerkers aan deze ‘Peer Proper’ konden nagenieten.
Jan Hendrikx

Enkele deelnemers, aan knooppunt O6

ACTIE PROPER STRAATBEELD IN MEEUWEN-GRUITRODE
Ook in Meeuwen-Gruitrode hebben onze vrijwilligers deelgenomen aan de opruimactie.
Hier viel ook op dat er een groot aantal drinkblikjes verzameld werden.
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BROEDVOGELINVENTARISATIE 2000-2001 A
In
het
kader
van
het
“PROJECT
VLAAMSE
BROEDVOGELATLAS” werd in 2000 en 2001 het atlasblok FS76B
geïnventariseerd. De gegevens zullen verwerkt worden door
Glen Vermeersch, de atlasman voor dit project, medewerker van
het Instituut voor Natuurbehoud. De stand van zaken is te volgen
op het internet: http:/www.instnat.be/broedvogels
Vorig jaar verscheen er in ons Jaarboek een hoofdstuk over de
broedvogelinventarisatie. Hierin werden de soorten beschreven die voorkomen in de
Abeekvallei. Eén atlasblok, FS76B, is nu volledig geï nventariseerd. Het is een blok van
5 Km op 5 Km, dat onderverdeeld is in 25 hokken van 1 Km. Het is de bedoeling om
een soortenlijst te maken van het hele atlasblok en de hoogste broedzekerheid te
bepalen. Verder wordt er nog gevraagd hoeveel er van die soort broeden en er een
schatting naar te doen. Omdat dit voor sommige soorten een onbegonnen werk is en
omdat ze gewoon algemeen voorkomen werd er gevraagd om in 8 vastgelegde Kmhokken een telling te doen van 55 minuten over het hele blok en een punttelling van 5
minuten in het midden van dat Km-hok. Uit deze resultaten wordt er dan een
densiteitberekening gemaakt wat betreft het voorkomen van de algemene soorten in het
volledige atlasblok. Het komt er dus op neer om aan het einde van het broedseizoen 3
formulieren in te vullen, nl :
- een soortenlijst voor het hele atlasblok
- een soortenlijst van de steekproefhokjes van de 55
minutentelling
- een soortenlijst van de steekproefhokjes van de 5 minutentelling
Voor sommige soorten moet er een specifieke methode gebruikt worden die meestal
meer intensiever is dan een wandeling door het gebied. Hiervoor werd er gevraagd om
de soort op een zelfde manier te behandelen als de andere soorten.
⊗ Maar hoe worden nu de vogels geteld ? En welke vogels broeden er en
welke niet?
Het inventariseren van de vogels begint reeds in februari. Vele standvogels zijn al vroeg
in het voorjaar actief. Wanneer de zomervogels toekomen, zijn er al veel van onze
standvogels die gebroed hebben waardoor hun gedrag reeds onopvallend is. Een
ander voordeel is ook dat er nog geen bladeren aan de bomen staan en ze dus goed
opvallen.
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Een ronde door een gebied noemen we een bezoekronde die we verschillende keren
per seizoen zullen doorlopen. Afhankelijk van de vogelsoort en de juiste tijd van het jaar
kan dat variëren van 7 tot 12 bezoeken in één gebied. Tussen deze bezoeken moet er
minimum 1 week zijn. Het broedseizoen loopt voor de meeste soorten tot einde juni. Als
je dus begint op 1 maart heb je theoretisch 16 weken om je werk af te maken. Je kunt
best aannemen dat er voor andere dingen in de ochtend niet veel tijd meer is.
Het is de bedoeling om de hoogste broedzekerheid te bepalen van een soort. Hiervoor
zijn er verschillende codes uitgewerkt die onderverdeeld zijn in 3 categorieën:
Mogelijk broedend
1. Waarneming van een individu in het broedseizoen, in een mogelijk
broedbiotoop, zonder dat aanwijzing omtrent broeden werd verkregen.
2. Eenmalige waarneming van zingend of baltsend individu in het
broedseizoen.
Waarschijnlijk broedend
3. Waarneming van een paar in een geschikt broedbiotoop in het
broedseizoen.
4. Territoriumgedrag (zang, gevechten e.d.) op tenminste 2 dagen, die meer
dan een week uit elkaar liggen.
5. Baltsend paar, ook paring.
6. Bezoek van een vogel aan een waarschijnlijke nestplaats.
7. Angstkreten of ander gedrag (alarmeren), dat wijst op de aanwezigheid van
een nest of jongen.
8. Transport van nestmateriaal, nestbouw of uithakken / graven nestholte.
9. Vogel met broedvlekken.

Zeker broedend
10. Afleidingsgedrag. De vogel doet alsof hij verlamd of gewond is en lokt zo de
waarnemer weg van het nest. Afleidingsgedrag komt vooral voor bij soorten
die in open terreinen broeden, zoals eenden, steltlopers en enkele
zangvogels.
11. Pas gebruikt nest of verse eierschalen.
12. Pas uitgevlogen jongen van nestblijvers of donsjongen van nestvlieders.
Deze code moet juist gehanteerd worden. Soorten als Roek, Spreeuw,
Kruisbek, Sijs, Barmsijs en Zwaluw kunnen al met hun jongen grote
afstanden afleggen. De jongen worden dan soms nog door hun ouders
gevoerd. Let daarom op jongen die niet of nauwelijks kunnen vliegen.
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13. Bezoek door ouders aan nest, waarvan de inhoud niet kan worden
vastgesteld of waarneming van broedende vogel. Dit is vooral van
toepassing bij Roek en Oeverzwaluw.
14. Transport van ontlastingspakketjes of van voedsel voor de jongen. Voor de
meeste soorten is dit een bruikbare code.
15. Nest met eieren.
16. Nest met jongen gezien, of de jongen in het nest gehoord. Komt zelden
voor bij nestvlieders.
Dit zijn dus de codes om een vogel als mogelijk, waarschijnlijk en zeker broedend in te
tekenen. Uiteraard kan dit op een groot atlasblok niet altijd met zekerheid bepaald
worden. Het is echter ook niet de bedoeling om dit voor het hele atlasblok op te
tekenen. Voor veel soorten kunnen we de broedzekerheid relatief gemakkelijk
onderschrijven. Toch zijn er soorten waarbij dit een gerichte opvolging vergt. Een
Torenvalk bijvoorbeeld zie je dikwijls hangen in het open veld of langs de weg op zoek
naar muizen. Indien je deze tijdens verschillende bezoekrondes ziet hangen in dezelfde
omgeving kan je stellen dat hij waarschijnlijk ergens broedt. Als je langere tijd deze
vogel observeert kun je misschien ook zien dat hij een muis vangt. De Torenvalk zal met
de muis recht naar het nest vliegen als hij jongen heeft. Een Torenvalk met jongen zal
tussen de 30 à 50 muizen per dag naar het nest brengen. Dit zijn er op een uur wel
enkele en door de vliegrichting te volgen kun je het nest beter vinden. Eenmaal het nest
gevonden ben je zeker van de broedzekerheid. Deze soort broedt dus al zeker in het
atlasblok.
De meest kleine zangvogels zul je zien met nestmateriaal of met voedsel in de bek. Dit
is voldoende om de broedzekerheid te bepalen. De meeste zangvogels eten hun
voedsel onmiddellijk op als het voor hen zelf is.
Bij de uilen is het niet vanzelfsprekend om hun nest te vinden of ze met voedsel en
nestmateriaal te zien vliegen. Meestal is een nachtronde op de juiste tijd van het
broedseizoen voldoende om de bedelroepen van de jongen te horen. Dit geeft het
succes van het broedsel aan. Voor de Steenuil daarentegen is er een speciale methode
nodig. Het zien van jongen is natuurlijk ook goed, zij kunnen op een vroege ochtend of in
de vooravond wel eens zonnen op een dak of in een boom. Goede controle van
geschikte bomen, meestal fruitbomen aan een boerderij, kunnen ook zicht geven op het
broedsucces.
In de Abeekvallei broeden er ook reigers. Ze hebben hun broedplaats hoog in enkele
sparren aan een verlaten weekendverblijf. De juiste broedzekerheid kennen we niet
omdat het gebied zeer slecht toegankelijk is. Omdat we met de telescoop wel
broedende vogels hebben gezien houden we het op zeker broedend.
De soortenlijst samenstellen voor een atlasblok is dus niet zo moeilijk. Het bepalen van
de hoogste broedzekerheid is nog goed te doen maar het op kaart plaatsen van al de
broedparen is onbegonnen werk. Denk maar eens aan al de nestkastjes met
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Kool- of Pimpelmees die her en der in tuinen ophangen. Het bepalen van het aantal
broedende soorten van de zogenaamde huis-, tuin- en keukenvogels is dus onmogelijk
voor een atlasblok.
Daarom hebben ze 8 1Km-hokken vastgelegd waarin we tweemaal per broedseizoen
een ronde moeten maken van 55 minuten en 1 punttelling moeten uitvoeren van 5
minuten. Het eerste bezoek moet gebeuren tussen 1 april en 15 mei, het tweede
bezoek moet gebeuren tussen 15 mei en 30 juni. Hierdoor is het mogelijk om alle
vogels in het gebied waar te nemen. Enkele zomergasten, die toch vrij algemeen
kunnen zijn, komen soms na 1 mei nog terug vb. de Bosrietzanger. Het is de bedoeling
om alle voorkomende vogelsoorten aan te duiden die je waarneemt in die 55 minuten. In
het midden van je hok doe je een telling van 5 minuten en noteert alles wat je
waarneemt. Deze gegevens worden ingevuld op formulieren en de mensen van het
Instituut voor Natuurbehoud, die zich bezighouden met het verzamelen van de gegevens,
zullen hieruit een densiteit bepalen van het voorkomen van de vogels in dat atlasblok.
Op het einde van het broedseizoen verwachten ze dus 3 formulieren, één soortenlijst
met de hoogste broedzekerheid per soort en een schatting van het aantal, één lijst met
de punttellingen en één lijst voor de 55 minutentelling. De bijzondere broedvogels, die zij
hebben bepaald, moeten ingetekend staan op een kaart die het volledige atlasblok
bestrijkt.
Het was een heel werk maar het geeft je een goed overzicht van het voorkomen en
broeden van vogels. Globaal gezien hebben we nu een overzicht van het Noordelijk deel
van Meeuwen, dit is de helft van de gemeente namelijk: het grondgebied van Meeuwen
boven de weg Helchteren-Bree.
Voor het broedseizoen 2002 staat de volledige zuidkant van Meeuwen op het
programma. Gedeeltelijk is dit reeds gedaan maar de 55 minutentellingen en 5
minutentellingen moeten nog gebeuren.
Om een juist inzicht te krijgen van het broedvogelbestand in dit blok zullen we moeten
wachten tot 2004 wanneer de Vlaamse Broedvogelatlas een feit. Toch kan ik u melden
dat er in dit blok 80 broedvogels voorkomen en er 91 soorten zijn waargenomen. Ik
denk dat we op Vlaams niveau zeer goed scoren maar toch zijn er nog enkele grote
afwezigen in ons broedvogelbestand. Het is best mogelijk dat we er enkele over het
hoofd gezien hebben.
Door het aanleggen en/of beter onderhouden van kleine landschapselementen zullen we
wellicht voorkomen dat enkele soorten verdwijnen uit onze streken. Opvallend is het
geringe voorkomen van Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit en Nachtegaal. In 1999
broedde er nog 5 Nachtegalen in de Abeekvallei in dit Atlasblok. In 2000 waren het er
nog 3 en in 2001 zijn er geen meer waargenomen
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Door het betere weer is het mogelijk dan de aankomst eerder was dan verwacht maar
er is in de geschikte periode geen enkele zangpost meer gehoord. In 2002 zullen we de
inventarisatie voor deze soort herhalen in de Abeekvallei. Naar ons inzien zijn er nog
steeds geschikte broedplaatsen in de Abeekvallei.
Bij het verschijnen van de Broedvogelatlas zullen we in het Jaarboek een
samenvatting maken voor het heel geï nventariseerde gebied door onze afdeling.
Thieu Geelen heeft samen met Frans Creemers en Willy Lipkens een atlasblok,dat
volledig Gruitrode en Neerglabbeek beslaat, geï nventariseerd.
Soortenlijst van broedvogels Atlasblok FS76B:
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Bosrietzanger
Bosuil
Buizerd
Ekster
Fazant
Fitis
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Glanskop
Goudhaantje
Goudvink
Grote bonte specht
Grote gele kwik
Grauwe vliegenvanger
Grasmus
Groene specht
Groenling
Grote Lijster
Heggenmus
Holenduif
Houtduif

Houtsnip
Huismus
Huiszwaluw
IJsvogel
Kauw
Kerkuil
Kievit
Kleine bonte specht
Kleine karekiet
Kneu
Koekoek
Koolmees
Kuifmees
Matkop
Merel
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Nijlgans
Oeverzwaluw
Partijs
Pimpelmees
Ringmus
Roodborsttapuit
Roodborst
Scholekster
Soepeend
Soepgans

Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanrietzanger
Staartmees
Stadsduif
Steenuil
Tjiftjaf
Torenvalk
Tortel
Tuinfluiter
Turkse tortel
Veldleeuwerik
Vink
Vlaamse gaai
Waterhoen
Watersnip
Wielewaal
Wilde eend
Witte kwik
Zanglijster
Zwarte kraai
Zwarte roodstaart
Zwarte mees
Zwarte specht
Zwartkop

Lijst van vogels die regelmatig zijn waargenomen maar (waarschijnlijk) zonder
broedsucces:
Aalscholver

Blauwborst
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Havik

Wespendief

Woudaapje

Lijst van vogels waargenomen tijdens hun trek:
Paapje
Ooievaar

Tapuit
Witgatje

Rode wouw

Indien er leden zijn die een soort weten broeden die niet op de lijst staat mogen
dit gerust melden. Er bestaat een formulier om losse waarnemingen door te
sturen.

Kaart van het Atlasblok FS76B
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN
TE MEEUWEN (Plockroy en Ellikom) en PEER (Grote Brogel)
De overzetacties Aan de Damp (Gestelstraat) Plockroy kenden in 2001 een nog
groter succes dan in 2000. Niet minder dan 7.022 kikkers, padden en salamanders
werden overgezet tussen 11 februari en 1 april 2001: een stijging met bijna 29 % ten
opzichte van vorig jaar (5.438 stuks).
De trek begon vrij vroeg (begin februari), maar werd door een koude periode
onderbroken van 24 februari tot 6 maart. Het hoogtepunt van de trek viel op 12 maart
(50 % overgezet). Op die dag werden 1.264 stuks (bijna 1/5 van het totaal) overgezet.
De overgezette gewone padden namen in aantal nog aanzienlijk toe (+ 38 %): er
werden 2.019 gewone padden meer overgezet dan in 2000. Ook de alpenwatersalamanders breidden enigszins uit (+ 17 %). De vinpootsalamanders namen
spectaculair af (- 66 %) na een stijging van de voorbije 5 jaar: van 260 in 2000 naar 75
stuks in 2001. Oorzaak (nog) niet bekend. De overige soorten namen wat af in
vergelijking met het vorige jaar: Kleine watersalamander (- 24 %), Bruine kikker (- 14 %)
en Groene kikker (- 10 %). Van Heikikker werden er 11 exemplaren overgezet.
Over de voorbije 6 jaar valt nog steeds een duidelijke stijging waar te nemen in de
populatie van Gewone pad. De populatie Vinpootsalamander is teruggevallen op het
niveau van 1996. Voor Alpenwatersalamander is er geen duidelijke toename of afname
waar te nemen. Voor de andere soorten is de trend over de laatste vijf jaar positief.
Opmerkelijk valt een afname van Alpenwatersalamander bijna altijd (4 keren op 5)
samen met een toename van Kleine watersalamander en omgekeerd.
Ook belangstelling voor de overzet bleef hoog: 531 personen werden geteld bij de
overzetacties.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Alpenwatersalamander

2
0

340
114

294
160

256
126

102
368

317
272

372
208

95
196
105
4
2.160
3.034

156
418
159
6
2.227
3.348

284
360
325
10
1.892
3.406

260
543
522
16
3.508
5.438

75
489
449
11
5.420
7.529

469

539

609

531

Kleine watersalamander
Vinpootsalamander
Groene kikker
Bruine kikker
Heikikker
Gewone pad
Totaal

0
68
36
231
20
224
11
10
271 1.287
340 2.274

Aanwezige personen:
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De overzetactie aan de Reppelerweg in Grote Brogel kende in vergelijking met de
voorgaande jaren minder en minder succes. Nog slechts 137 padden en 13
alpenwatersalamanders werden tussen 7 februari en 13 maart 2001 overgezet.
De opbouw van de overzet kon pas gebeuren 17 februari 2001. De dagen voordien
werden 23 padden overgezet en 30 doodgereden padden geteld. Mogelijk trok een
deel van de paddenpopulatie voor deze datum de weg over. Op die datum was Aan de
Damp nog maar 2 % van de padden overgezet. De trek valt in Grote Brogel wel vroeger
dan aan de Damp.
Ter hoogte van de woningen van de Reppelerweg werden op enkele avonden met
‘grote’ trek 43 dode padden geteld, waarvan 30 dode padden vóór het opzetten van de
overzet.
Alleszins dreigt de populatie van een algemene soort als Gewone pad totaal ineen te
storten. De veranderde inrichting van de zandgroeves met dieper en dus kouder water
en steilere oevers liggen hier hoogst waarschijnlijk aan de grondslag. De populatie
Gewone pad is met minstens 9/10 achteruitgegaan op 5 jaar.
Dringend dienen er maatregelen genomen te worden om de nog enkele overgebleven
natuurwaarden in het ontginningsgebied (met nabestemming bos) te behouden. De
opmaak van dossiers, waaronder een reeds achterhaald Milieu-efffectrapport (MER),
volstaat niet, zolang er niets (op terrein) gebeurt aan de momenteel illegale
zandwinning. De bouwvergunning van 1986 - ontzanding tot op 8 m diepte (onder het
maaiveld) - volstaat niet voor de momenteel tot 18 m diepe uitbating. De
uitbatingsvergunningen beslaan niet de gehele omvang van de groeve: 1958 en 1962
(vergunningen van de bestendige deputatie voor een openluchtwinning met gebruik van
dieselkraan en zandlift), 1971 (tijdelijke vergunning van het schepencollege – nu nog in
exploitatie), 1985 (vergunning van de Vlaamse executieve) en 1986 (vergunning van de
minister van economie en werkgelegenheid). Een uitbatingsvergunning ontbreekt voor
het voor amfibieën meest interessante deel (2 ha) van de zandwinning. De meng- en
wasinstallatie (stockageplaats), grotendeels (1,7 ha) gelegen in bosgebied, is slechts
gedeeltelijk vergund (1993).
De zand- en grindwinning is op weg om één grote (ca 14 ha), diepe, koude plas te
worden, voor natuur en omgeving nagenoeg zonder waarde. Dringend dient
duidelijkheid geschapen te worden rond de afwerking van de zandexploitatie en de
toekomst van het gebied. De invloed van de werken op de omgeving en op de
nabijgelegen Abeekvallei dient onderzocht te worden.
1997 1998 1999
Alpenwatersalamander

47
1

5

3

254
259

5
262
270

2000 2001
13

Kleine watersalamander
Vinpootsalamander
Gewone pad
Totaal

4
607
659
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235

137
150
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De overzetactie, gestart in 2000 aan de Brogelerweg in Ellikom, werd in 2001
uitgebreid. Een lengte van 200 m (i.p.v. 150 m) werd links en rechts van de weg afgezet.
Hier wordt in de twee richtingen over de weg getrokken. De uitbreiding had succes: 3 x
meer amfibieën werden overgezet.
Tussen 23 februari en 14 maart werden in totaal 1.147 amfibieën overgezet: 960
Gewone padden, 141 Bruine kikkers, 1 Groene kikker en 45 alpenwater-salamanders.
Het hoogtepunt valt op 8 maart in zuidelijke richting (140 stuks) en op 19 maart (100
stuks) in noordelijke richting. Zijn het voor een deel dezelfde padden en kikkers, die na
eiafzet, opnieuw in de andere richting overgezet worden? Interessant om na te gaan.
Het drukke verkeer en de langere afstand waarover wordt getrokken hadden tot gevolg
dat toch nog veel amfibieën doodgereden werden.

Alpenwatersalamander

2000

2001

7
3

45
1

12
208
230

141
960
1.147

Groene kikker
Bruine kikker
Gewone pad
Totaal

We danken hierbij het provinciebestuur van 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 opruimen bleef een
veel afval over. Het project werd gunstig beoordeeld door de provincie Limburg en de
subsidie hiervoor werd toegekend. 600 m zeil konden hierdoor in Grote Brogel en
Ellikom geplaatst worden. Ook werden tijdelijk infoborden geplaatst. Zoals ieder jaar
werden de omliggende scholen uitgenodigd om (bij piekmomenten) in Ellikom en Aan
de Damp te komen meehelpen met de overzet. Zelfs Député Frank Smeets kwam
kijken en mee helpen overzetten.
We danken ook het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode voor het uitvoeren van
een sleuf naast de weg, waardoor het zeil gemakkelijker geplaatst kan worden en voor
het plaatsen van afzethekkens.
Verder danken we Thieu, Fernand, Nathalie, Jean, Piet, Jean, Louis en de vele
honderden andere helpers.
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OPVOLGING KERKUILENPROJECT in
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER
2001 was blijkbaar weer een recordjaar voor wat betreft het broeden van de kerkuil,
zowel op provinciaal als op Vlaams niveau. Dit vertaalde zich ook in beide gemeenten,
waarbij niet zozeer het aantal nestplaatsen als wel het broedsucces gunstig was.
Op 3 locaties werd met zekerheid broedsucces vastgesteld, met name in de
deelgemeenten Wijshagen, Neerglabbeek en Meeuwen. In deze laatste gemeente in
een woning (Genitstraat), in de overige deelgemeenten huizen meer religieus
geï nspireerde uilen.
Opvallend was wel het aanvankelijk hoog aantal jongen (in Wijshagen en Neerglabbeek
telkens 5 pulli) die bij een eerste controle graatmager bleken. Tweede opvallend iets
was het grote leeftijdsverschil tussen de jongen op elk nest. Klimatologische
omstandigheden hebben dit waarschijnlijk in de hand gewerkt.
Dit resulteerde in een relatief hoog sterftecijfer dat tot uiting kwam tijdens de tweede
controle (ringen) van de nesten. Tevens bleken de dode pulli verdwenen te zijn wat ons
doet besluiten dat door gebrek aan voedsel een vorm van kannibalisme heeft
plaatsgevonden.
Dit onderstreept eens te meer het belang van “biotoopinrichting” dat voor een hoger
voedselaanbod zorgt. Zeer ijverige kerkuilbeschermers gaan zover dat ze geregeld
koekendozen prepareren met graankorrels in om muizen aan te trekken in de buurt van
nestbakken van kerkuilen. Dit gaat mij persoonlijk iets te ver in de richting van
“tuinieren”. Een duurzamere oplossing lijkt mij in het trachten te vrijwaren en creëren van
kleine landschapselementen en ruige overhoekjes in tuinen en op landerijen. Dit zorgt,
naast de landschappelijke en avifaunistische waarde, voor meer schuil- en
nestgelegenheid voor muizen en dus ook voor een groter voedselaanbod voor nacht- en
dagroofvogels.
In dat opzicht kunnen we ook overwegen om terug “hooioppers” en hooimijten te maken
na het maaien en afvoeren van de hooilanden. Hier ligt nog een belangrijke taak voor de
grijze eminenties onder de natuurbeschermers. Zij kunnen de jonge garde heel zeker de
kunsten rond het maken van een goede hooimijt bijbrengen.
Indien we alle gecreëerde broedlocaties evalueren, dan moeten we besluiten dat jaar na
jaar dezelfde locaties succes kennen. Met name de kerken van Meeuwen en Gruitrode
blijven achter. Telkens is dit te wijten aan verwilderde duiven die bezit nemen van de
nestbakken. In Gruitrode is deze duivenpopulatie zelfs zo groot dat niet alleen de
kerkuilen zich niet meer laten zien. Ook de kerk zelf heeft veel te lijden
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onder de uitwerpselen. Indien hier op korte termijn geen verandering komt, moeten we
de inspanningen die elk jaar geleverd worden kritisch gaan evalueren.
In Peer hebben we vooralsnog 2 nestbakken hangen, één in Grote Brogel en één in
Kleine Brogel. Deze laatste werd recent geplaatst (2000) zodat wanhoop hier nog veel
te vroeg komt.
Grote Brogel krijgt elk jaar een fiks kauwenbezoek.
Daarnaast werd nog één nestbak geplaatst ter vervanging van de spontane
nestgelegenheid die op korte termijn meer dan waarschijnlijk zal wegvallen aan de
woning in de Leeuwerikenstraat (Meeuwen). In de nabije omgeving werd alvast een bak
gezet zodat de uilen tijdens de winterperiode deze geste uitgebreid kunnen verkennen.
Ook in Bocholt werden broedgevallen (van kerkuilen welteverstaan) genoteerd, meer
bepaald in de kerk van Lozen en ten huize Monshof. Dit werd gemeld door Hubert
Lehaen, de persoon die zich ook dit jaar weer engageerde om de pulli te ringen,
waarvoor uitgebreid dank. Hij houdt ons ook op de hoogte van eventuele
terugmeldingen van eerder geringde exemplaren. Hier valt vooral te onthouden dat de
sterfte onder eerstejaarsvogels groot is, vooral als verkeersslachtoffer. Onervarenheid
bij het zoeken naar prooien lijkt hier aan de basis te liggen. Tijd dus voor het oprichten
van een club Responsible Young Flyers…
Bij de nestcontrole in Wijshagen hebben we ook één van de oudervogels met een
ringetje gevonden. Gegevens hierover moeten nog binnenkomen.
In 2001 willen we de controles nog inbreiden in Peer. Met name de dekenkerk van
Peer-Centrum zou ik graag eens willen controleren vermits in de toren reeds tunnels te
zien zijn. Ik ben razend benieuwd naar eventuele nestbakken die in het verleden
geplaatst werden.
Ook Wijchmaal, Linde en Wauberg verdienen meer aandacht. Daarnaast hoop ik ook in
Bocholt mijn ding te kunnen doen, daar echter in samenwerking met Hubert Lehaen.
Het worden dus nog drukke tijden…
Alex Ballet.
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ACTIVITEITEN 2001
WANDELINGEN
In 2001 organiseerde onze afdeling de volgende wandelingen:
Zondag 14 januari: een landschapswandeling te Reppel aan de Reppelse Bergen en
de omgeving van het Monshof.
Zondag 11 februari: een cultuurhistorische wandeling rond het « MASY » , in het kader
van ‘Cultuur in onze reservaten’.
Zaterdagen 3, 10,17, 24 en 31 maart: paddenoverzetactie aan het Broek te Meeuwen.
Paasmaandag 16 april: een vogelgeluiden- en voorjaarswandeling in samenwerking
met BGJG Meeuwen te Ellikom.
Zondag 06 mei: ter gelegenheid van de ‘Open Natuurdagen 2001’ werd er gewandeld
in de omgeving van het Monshof te Reppel.
Zaterdag 23 juni: op zoek naar de Nachtzwaluw, Kwartel en Houtsnip op het militair
domein van Meeuwen-Helchteren.
Zondag 26 augustus: ‘ Herinneringswandeling Pol Vandewal.’, een prachtige
wandeling door de heide.
Zondag 9 september: op bezoek bij onze vrienden in het Smeetshof te Bocholt.
Zondag 14 oktober: ter gelegenheid van de ‘Vogelkijkdagen 2001’ een tocht naar
Siberie,
Zondag 9 december: een landschapswandeling in de omgeving van de Aabemden.

Zaterdag 17 november: ter gelegenheid van de ‘Dag van de Natuur’ hielden we
beheerswerken in onze reservaten.
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CURSUSSEN
Als aansluiting op de vogelcursus van 2000 organiseerden we in het voorjaar 2001 een
cursus ‘BOS- en HEIDEVOGELS’. Tijdens deze cursus leerden we vooral de vogels die
in bos en heide leven kennen, zowel op zicht als op zang. Koen Leysen gaf de lessen
op dezelfde boeiende manier als vorig jaar. Tijdens de excursies vielen we ook terug
op de algemene vogelsoorten die we reeds vorig jaar hebben behandeld. De cursus
bestond uit 2 theoretische lessen en 2 excursies.
Theoretische lessen : deze gingen op 29 maart en 5 april door in ‘t Buurthuis te
Ellikom.
De excursies op 7 en 21 april gingen door in de omgeving van, en op het militair
domein te Meeuwen.
In het najaar van 2001 is er een cursus ‘ROOFVOGELS’ doorgegaan. Het herkennen
van roofvogels in de vrije natuur is niet altijd even gemakkelijk. Tijdens deze cursus
leerden we je de knepen van het vak kennen aan de hand van typische kenmerken van
de verschillende roofvogels.
Theoretische lessen: Deze gingen door op 6 en 13 september in ‘t Buurthuis te
Ellikom.
De excursie op 16 september ging door in de omgeving van het militair domein te
Meeuwen.
Op 4 november ging de excursie door naar het Verdronken Land van Saeftinghe
(Doel).

VERGADERINGEN
De volgende bestuursvergaderingen hebben in het laatste werkjaar plaatsgehad.
12 januari 2001
Breughelheem Grote Brogel
2 februari 2001 Buurthuis Ellikom
2 maart 2001
Breughelheem Grote Brogel
6 april 2001
Buurthuis Ellikom
4 mei 2001
Breughelheem Grote Brogel
1 juni 2001 en 13 juli 2001
22 augustus 2001
Breughelheem Grote Brogel
12 oktober 2001
Breughelheem Grote Brogel
9 november 2001
Buurthuis Ellikom
8 december 2001
Breughelheem 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
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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.

Deelname aan andere vergaderingen:
Naast de vergaderingen waarin de afgevaardigden van onze afdeling zetelen, hebben
we dit jaar met een grotere afvaardiging deel genomen aan verschillende
vergaderingen:
Dinsdag 23 februari 2001: Provinciale ontmoeting tussen leden van Wielewaal en
Natuurreservaten te Hasselt.
Donderdag 1 maart 2001: ontmoeting Wielewaal en Natuurreservaten.
Dinsdag 13 maart 2001: ontmoeting Wielewaal en Natuurreservaten.
Zaterdag 24 maart 2001: Algemene Vergadering van Natuurreservaten vzw te
Mechelen.
Dinsdag 29 mei 2001: Provinciale ontmoeting tussen leden van Wielewaal en
Natuurreservaten te Hasselt.
Zaterdag 23 juni 2001: Algemene Vergaderingen van Wielewaal vzw en
Natuurreservaten vzw te Antwerpen.
Dinsdag 25 september: Provinciale vergadering Natuurpunt.
Zaterdag 8 december 2001: startdag van de nieuwe vereniging Natuurpunt te Brussel
(Vlaams Parlement).

Andere activiteiten:
Op 20, 21 en 22 juli zorgde onze afdeling voor de verkoop van herbruikbare bekers op
het Belgian Rithm and Blues Festival te Peer. Dit was een succes. Er werden ongeveer
1700 bekers aan de man gebracht. ( Verleden jaar 1100). We danken de organisatoren
van BRBF en de stad Peer voor de steun die ze aan dit project geven.
Op zaterdag 24 november zorgde onze afdeling voor de verkoop van bomen, in het
kader van een boomplantactie van Natuurpunt Limburg en de Regionale Milieuzorg
vzw. We danken het stadsbestuur en de mensen van de technische-, milieu- en
groendienst van Peer voor hun hartelijke samenwerking.
Op zondag 25 februari namen we deel aan de toeristische beurs te Peer.
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ACTIVITEITENKALENDER 2002
Zondag 27 januari 2002
Kijken naar de watervogels aan de Maas
Verrekijker en laarzen meebrengen
Samenkomst buurthuis Ellikom om 13.30 uur
Info: Michel Broeckmans. Tel. 011-79.25.64
Zondag 17 februari 2002
Cultuurwandeling in de buurt van het Ooievaarsnest in Grote-Brogel.
Verrekijker en laarzen meebrengen
Samenkomst: Ooievaarsnest, Hoogstraat 4 Grote Brogel om 14.00 uur
Info: Paul Capals. Tel. 011-63.12.89
Zaterdag 2 maart 2002
Paddenoverzetactie
Lamp meebrengen
Samenkomst: ’t Broek, Gestelstraat Meeuwen om 20.00 uur
Info: Mathieu Paesen. Tel. 011-79.29.05
Zaterdag 9 maart 2002
Paddenoverzetactie
Lamp meebrengen
Samenkomst: ’t Broek, Gestelstraat Meeuwen om 20.00 uur
Info: Mathieu Paesen. Tel. 011-79.29.05
Zaterdag 16 maart 2002
Paddenoverzetactie
Lamp meebrengen
Samenkomst: ’t Broek, Gestelstraat Meeuwen om 20.00 uur
Info: Mathieu Paesen. Tel. 011-79.29.05
Zaterdag 30 maart 2002
Paddenoverzetactie
Lamp meebrengen
Samenkomst: ’t Broek, Gestelstraat Meeuwen om 20.00 uur
Info: Mathieu Paesen. Tel. 011-79.29.05
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Zondag 21 april 2002
Verbroedering met onze vrienden van de afdeling Menzz
Dag van de Aarde
Lentewandeling langs bloemrijke hooilanden
Laarzen en kijker meebrengen
Samenkomst: Knooppunt 06 van Fietsroutenetwerk RLKM om 14.00 uur
Info: Paul Capals. Tel. 011-63.12.89
Vrijdag 28 juni 2002
Op zoek naar de nachtzwaluw op het schietveld te Meeuwen
Stevig schoeisel, kijker en lamp meebrengen
Samenkomst: Bullenschool, Gestel, Meeuwen om 21.00 uur
Info: Willy Lipkens. Tel: 089-85.54.94
Zondag 25 augustus 2002
Wandeling op de heide van het schietveld van Meeuwen.
Herinneringswandeling Pol Vandewal.
Stevig schoeisel en kijker meebrengen
Samenkomst: Bullenschool, Gestel, Meeuwen om 09.00 uur
Info: Michel Broeckmans. Tel. 011-79.25.64
Zondag 20 oktober 2002
Herfstwandeling
Stevig schoeisel en kijker meebrengen
Samenkomst: Kerk Neerglabbeek om 14.00 uur
Info: Thieu Geelen. Tel. 089. 85.71.87

Beheerswerken:
Op de volgende data worden er beheerswerken uitgevoerd:
Zaterdag 19 januari, zondag 17 februari, zaterdag 16 maart, zondag 16 juni,
zondag 21 september en zondag 20 oktober
We komen samen om 09.00 uur aan het buurthuis van Ellikom
Einde rond 12.00 uur
Laarzen en handschoenen meebrengen
Op 16 november en 15 december worden er ter gelegenheid van de dag van de Natuur
ook beheerswerken uitgevoerd en dit van 09.00 uur tot 16.00 uur
Info: Conservator Freddy Janssens. Tel. 011-63.37.27
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CURSUSAANBOD

In 2002 organiseren we een cursus bos- en heidevogels.
Theoretische lessen op woensdag 20 maart en 3 april 2002 om 20.00 uur in het
Buurthuis te Ellikom
Excursie op zaterdag 6 april 2002 om 07.00 uur.
Samenkomst aan de Bullenschool, Gestel, Meeuwen
Excursie op zaterdag 4 mei 2002 om 07.00 uur
Samenkomst Parking RLKM, Weg naar Zwartberg, Meeuwen
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Onze afdeling is vertegenwoordigd in verschillende overleggroepen
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,
- Jan Hendrikx,

Kaulillerweg 35,
Laarderweg 57,

3990 Grote Brogel
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
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Via het Regionaal Landschap Kempen en Maasland worden we betrokken bij
verschillende projecten die natuur en omgeving moeten verstevigen.
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LIKONA
In LIKONA (Limburgse koepel voor natuurstudie) zijn meerdere van onze leden
echt actief betrokken. Likona is verdeeld in verschillende werkgroepen. Eén van
deze is de vogelwerkgroep. Als onderdeel van deze vogelwerkgroep is er een
kerkuilenwerkgroep actief. Het bestand en de nestkasten van de regio worden
bijgehouden door:
- 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,

WBE – Peer ( Wild Beheers Eenheid)
- Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2,
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