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22 juli 2002 
Een belangrijke datum voor de natuur in de Abeekvallei. Op die dag tekende Minister 
Vera Dua het erkenningsbesluit waarbij gronden van Natuurpunt in de Abeekvallei 
als natuurreservaat erkend worden.  De aanvraag voor erkenning was ingediend in 
1998. Sindsdien werden er twee aanvragen voor uitbreiding ingediend. Deze werden 
samen met de eerste erkenning ondertekend. 
Nu kunnen we starten met de uitvoering van het goedgekeurde beheerplan.  De 
werken hiervoor zijn intussen begonnen en zullen in dit jaarboek de nodige aandacht 
krijgen. 
Gelijktijdig met het erkenningsbesluit is een perimeter afgebakend waarbinnen de 
Vlaamse Landmaatschappij een voorkooprecht heeft op de gronden met een groene 
bestemming op het gewestplan.  
 
 
17 november 2002 
Dag van de Natuur. Na de 
beheerwerken werd een belangrijke 
verkoopovereenkomst gesloten over 
percelen in Reppel. Door deze 
aankoop wordt de kaap van de 100 ha 
natuurgebied in beheer overschreden. 
Even belangrijk als deze mijlpalen is 
de goede werking, die onze afdeling 
het voorbije jaar heeft gehad. Er is 
veel werk verzet en onze kern is weer 
met drie enthousiaste medewerkers 
uitgebreid.  
Ook voor de natuur op Vlaams niveau 
is 2002 een belangrijk jaar. 
 
19 juli 2002 
Op voorstel van Minister Vera Dua neemt de Vlaamse regering een belangrijke 
beslissing voor het realiseren van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).  
86.740 hectare Grote Eenheden Natuur worden in een eerste selectie voorlopig 
vastgesteld.  De natuurgebieden van de Abeekvallei in ons werkingsgebied vallen 
onder deze eerste selectie. Na verwerking van de opmerkingen, die gemaakt zijn 
tijdens het openbaar onderzoek dat op 21 november 2002 is afgerond, worden deze 
bestemmingen in mei 2003 door de Vlaamse regering definitief vastgelegd.  Het werk 
is dan nog niet af.  Tegen 2007 zouden de resterende 38.000 hectaren VEN, 
150.000 verwevingsgebied (IVON) en 750.000 hectare landbouwgebied moeten 
aangeduid zijn. 
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31 augustus 2002 
Op deze dag verscheen in het Belgisch Staatsblad een belangrijke wijziging van het 
Natuurdecreet van 21 oktober 1997. Hierdoor worden de bepalingen van de 
Europese Habitat- en Vogelrichtlijn opgenomen in het natuurdecreet en krijgen zo 
een wettelijke basis.  De Abeek valt over haar ganse loop in Vlaanderen binnen de 
toepassing van deze Europese habitatrichtlijn. 
 
oktober 2002 
Het Europees project Kempen~Broek wordt goedgekeurd. De Abeek is de 
levensader door dit gebied.  Daarom wordt de bovenloop van de Abeek, die buiten 
het eigenlijke Kempen~Broek ligt als buitenkamer is dit project opgenomen. De 
werken die we nu kunnen uitvoeren worden voor 50% gesubsidieerd door de 
Europese Unie.  
In dit jaarboek kun je reeds de eerste gevolgen van de voormelde beslissingen 
beoordelen. 
 
21 april 2002 
Op deze dag van de aarde konden we onze vrienden van de afdeling Zemst -
Kapelle-op-den-Bos voor de eerste maal ontvangen.  Het werd een fijne dag.  We 
wandelden op het schietveld en langs bloemrijke hooilanden. Een tegenbezoek wordt 
gepland op 25 mei 2003 om de andere Abeek en het Bos van AA te ontdekken. 
Iedereen mag mee. 
 
Er is veel gebeurd in 2002.  
Aan ons om de nieuwe mogelijkheden om te zetten in concrete initiatieven.  
 
Het bestuur van onze afdeling wenst  
u allen een gezond en voorspoedig 2003. 
 
Paul Capals 
  
DANKWOORD 
 
 
Het jaarboek dat nu voor u ligt kwam tot stand dankzij de bereidwillige medewerking van  
Michel Broeckmans, Paul Capals, Jan Hendrikx, Freddy Janssens, Philippe Plessers en Virginie 
Van Baelen.  
 
Wij danken hen voor het leveren van de teksten, kaarten, foto`s, grafieken en tabellen. 
Yvonne Daniels bedanken wij voor het nalezen van het jaarboek. 
 
Voor de afdeling,  
 
Freddy Janssens 

 
Verantwoordelijke uitgever: Paul Capals 
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MEDEWERKERS  
 
1. Bestuursleden 
 
Voorzitter 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel Tel./Fax: 011/63.12.89 
  GSM: 0486/22.48.17 e-mail: paul.capals@advalvas.be  
Secretaris  
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen Tel./Fax: 011/79.39.64 
  GSM: 0473/76.58.17 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.: 011/63.37.27 
  GSM 0476/30.67.64 email: freddy.janssens@yucom.be 
Adjunct/conservator 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen Tel./Fax: 011/79.39.64 
  GSM: 0473/76.58.17 e-mail: michel.broeckmans@advalvas.be  
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen Tel.: 011/79.25.64 
 
Andere bestuursleden 
Alex Ballet, Luysenweg 2, 3950 Bocholt Tel.: 011/79.31.78 
  GSM 0479/79.93.62  e-mail: alex.ballet@lin.vlaanderen.be  
Michel Bollen, Valstraat 1, 3670 Meeuwen Tel.: 011/79.32.81 
  GSM 0496/93.23.83 
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 naar Opoeteren 54, 3670 Neerglabbeek Tel.: 089/85.71.87 
Koen Hendrikx, Beemdstraat 12, 3670 Meeuwen, Tel.: 011/79.26.28  
  GSM 0497/45.79.59    
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek Tel.: 089/85.54.94 
Bart Paesen, Oude Luikerbaan 1bus1, 3500 Hasselt 
   GSM 0478/26.79.91  e-mail: bart.paesen@natuurpunt.be  
Mathieu Paesen, Gestelstraat 32, 3670 Meeuwen Tel. 011/79.29.05 
Marleen Massonnet, Lobroekstraat 1, 3990 Grote Brogel Tel.: 011/63.35.17 
      e-mail: marleen.massonnet@hotmail.com 
Carlos Montfort, Kerkstraat 22, 3670 Wijshagen Tel. : 089/47.19.43 
  GSM 0472/60.27.79 
Jaak Ramaekers, Gagelstraat 6, 3990 Grote Brogel Tel.: 011/63.36.52 
Marc Timmers, Beukenstraat 15, 3670 Meeuwen Tel.: 011/79.41.61 
      e-mail: marc.timmers123@hotmail.com : 
Virginie Van Baelen, Peerderbaan 25/1, 3670 Meeuwen Tel.:011/39.23.94 
  GSM 0479/81.63.82 e-mail: vvanbaelen@yahoo.com 
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 van Natuurpunt 
 
Algemene Vereniging Natuurpunt en Beleidswerking 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel  
Erik De Smedt, Veldstraat 6, 3670 Meeuwen 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel  
 
Vereniging Natuurpunt Beheer vzw 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen 
 
Vereniging Natuurpunt Studie vzw 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen  
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
 
Instelling Natuurpunt Educatie vzw 
Virginie Van Baelen, Peerderbaan 25/1, 3670 Meeuwen 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen 
 
Provinciale afgevaardigden  
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel  
Koen Hendrikx, Beemdstraat 12, 3670 Meeuwen 
 
 
3. Beheerploeg 
 
Conservator: 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 
3990 Grote Brogel 
Adjunct-conservators: 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 
28, 3670 Meeuwen  
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 
Meeuwen 
 
Een 10 - tal mensen komt regelmatig 
helpen bij de beheerwerken. 
 
 
 4. Aankoopcel 
 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel  
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
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5. Afgevaardigden diverse adviesraden, verenigingen en werkgroepen 
 
Cultuurraad Peer 
- Piet Coninx, Lijsterbessenlaan 10, 3990 Wijchmaal 
Cultuurraad Meeuwen-Gruitrode 
- Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
 
Adviesraad Leefmilieu Meeuwen-Gruitrode 
- Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
- Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen 
Raad Milieu en Natuur van Peer 
- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
- Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote-Brogel  
 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Peer 
- Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote-Brogel 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Meeuwen-Gruitrode 
- Bart Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen 
 
Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming 
Virginie Van Baelen, Peerderbaan 25/1, 3670 Meeuwen 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel (Raad van Beheer) 
- Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel (Algemene Vergadering) 
 
Limburgse Koepel Voor Natuurstudie (LIKONA) 
- Virginie Van Baelen, (bestuurslid LIKONA, afgevaardigd door JNM) 
- Alex Ballet, Hoogveldstraat 6, 3670 Meeuwen (lid kerkuilenwerkgroep) 
- Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen (lid vogelwerkgroep) 
 
Limburgs Natuur- en Milieueducatie Netwerk (LIMNET) 
Limburgse Natuurgidsen 
We werken samen met de Limburgse Natuurgidsen via Limnet. 
 
Watering "De Vreenebeek" 
- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
 
Wildbeheereenheid Korhaan Peer en Jachtgroep Reppel-  
- Freddy Janssens,  Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
Wildbeheereenheid Meeuwen 
- Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen 
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6. Inventarisatie 
 
Alex Ballet, Luysenweg 2, 3950 Bocholt  
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen  
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel  
Mathieu Geelen, Weg naar Opoeteren 54, 3670 Neerglabbeek 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670, Neerglabbeek 
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen 
Virginie Van Baelen, Peerderbaan 25/1, 3670 Meeuwen    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
7. Natuurgidsen / wandelingen 
 
Alex Ballet, Hoogveldstraat 6, 3670 Meeuwen Tel.: 011/79.31.78 
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen    
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel  
Mathieu Geelen, Weg n.Opoeteren 54, 3670 Neerglabbeek 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen Tel.: 011/79.25.64 
Bart Paesen,Oude Luikerbaan 1bus1, 3500 Hasselt 
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LEDEN  
 
   Aantal leden   
 Meeuwen-Gruitrode Peer Totaal 
dec. 1994 28 36 64 
okt. 1995 36 52 88 
okt. 1996 45 88 133 
okt. 1997 57 103 160 
okt. 1998 56 106 162 
okt. 1999 69 121 190 
okt. 2000 74 114 188 

okt. 2001 79 120 199 
Aantal gezinnen     
okt. 2002 69 91 160 
 
Opmerking: vanaf 2002 geldt het lidmaatschap voor het gehele gezin. 
 
 
Wandeling 25 augustus 2002 
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JEUGDBOND  
VOOR NATUURSTUDIE EN MILIEUBESCHERMING V.Z.W.  
 
 
Ik denk niet dat het nog echt nodig is om ons voor te stellen… 
De meesten kennen ons ondertussen al enkele jaren als een bende enthousiaste 
jongeren met interesse voor Natuur en Milieu.  Want dat zijn we: JNM-ers! 
 
Ondertussen hebben wij ons vijfde werkingsjaar er op zitten en dus ook ons eerste 
lustrum! 
We mogen zeker stellen dat er in die vijf jaren heel wat veranderd is in onze afdeling: 
Het belangrijkste is wel dat ons ledenaantal toenam van 4 leden naar meer dan 50 
want dit betekent vooral dat we er in de loop van deze vijf jaren in geslaagd zijn een 
heel ruim publiek te bereiken.  Een publiek van 8 tot 25 jarigen weliswaar, maar 
hopelijk zijn we er toch ook in geslaagd een beetje enthousiasme over te brengen 
naar de ouders van onze piepers… Want dat is onze bedoeling: zoveel mogelijk 
mensen warm maken voor natuur, natuurbeleving en milieu om zo ons steentje bij te 
dragen aan een 'mooiere' en 'betere' wereld. 
 
Onze uitdaging op dit moment: de leeftijdsgroep van 12 tot 15-jarigen! Zij zijn de 
nabije toekomst van de afdeling.  
 
Via deze weg willen we dan ook iedereen bedanken die op een of ander manier 
meegeholpen heeft aan de uitbouw van onze vereniging.  En in het bijzonder gaat 
onze dank uit naar de mensen van de afdeling van Natuurpunt die steeds voor ons 
klaarstaan! 
 
J.N.M. 
 
Lid worden van J.N.M. Afdeling Abeek ? 
 
Dit kan eenvoudig door : 

€ 15 als je tussen de 8 en de 12 jaar bent (Pieplid), 
 € 15 als je tussen de 13 en 15 jaar bent, 
 € 15 als je tussen de 15 en de 25 jaar bent, 
 € 9,5 voor elk van je broers of zussen, die ook lid willen worden,  
€ 19 als je ouder bent dan 25 jaar (steunlid), 
te storten op rekeningnummer 001-2280592-04 
(van JNM, Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent) 
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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 : 
 
Voorzitter Secretaris Piepverantw.  Initiatieverantw. 
Hervé Van Baelen An Leyssen Philippe Plessers Koen Hendrikx 
Snepstraat 21 Broekkantstraat 9 Weg naar Ellikom 100 Beemdstraat 12 
3670 Gruitrode 3670 Meeuwen 3670 Meeuwen  3670 Meeuwen 
089/85.48.47 011/79.22.58 011/79.19.02  0497/45.79.59 
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PIEPKAMP  
 
Vrijdagmiddag 2 augustus om 13 u was het.  Ik weet het nog goed. De grond begon 
te beven en daar kwamen ze aan: 
DE PIEPERS!! 
 
Iedereen moest eerst zijn eigen slaapnestje in orde maken. De jongens sliepen in de 
legertent en de meisjes werden verdeeld over de twee patrouille-tenten. 
Om te beginnen moesten we elkaar beter leren kennen.  Dus speelden we kennis- 
makingsspelletjes. 
Je moest je hobby's op een papieren hemdje tekenen.  De hemdjes werden dan door 
elkaar geschud en de hele groep moest raden van wie het hemdje was. 
Daarna werd het tijd voor natuurstudie. De piepers konden kiezen tussen 3 
onderwerpen: libellen en vlinders / planten / kruipende beestjes. 
 
Na het lekkere eten was het tijd voor een bezinning. We maakten een 
avondwandeling en in het maanlicht werden enkele gedichtjes voorgelezen. 
Toen werd het kampvuur aangemaakt. Andrea en Pieter-Paul vertelden nog een 
griezelverhaal. Dit was eigenlijk net het juiste moment want even later was het 
bedtijd. 
Een aantal piepers hadden de schrik goed te pakken. 
 
Zaterdag 
Zaterdagvoormiddag was spelletjestijd. Maar het regende...dus zat er niets anders 
op dan binnen in een tent te spelen. Iedereen was toch wel blij toen het ophield met 
regenen. Jan-Lennart en Jonas gingen door het dolle heen toen ze weer buiten 

konden. 
Tijd dus voor een 
spannend bosspel: 
het milieuspel. 
Weet je nog: met 
het stort, het 

recyclagecentrum, 
de gevangenis en 
de milieupolitie 
(Jelle, Pieter-Paul, 
Toon, enz.) 
 
In de namiddag 
deden we weer 
natuurstudie. Nu 
kon je een ander 
onderwerp kiezen. 
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Na het avondmaal was het show-time. We speelden de Drie Wijzen rond het 
kampvuur.  Koen, Hervé en ik vertelden van alles en de piepers moesten raden of 
het juist was of niet. Daarna moesten de piepers hun beddeke in. 
 
Zondag 
Zondagvoormiddag deden we beheerwerken aan de brilvijver. Het maaisel moest 
afgevoerd worden met harken en rieken. Zo wordt de grond voedselarm gemaakt en 
kunnen er speciale planten groeien. Het grappigste moment was toen Hervé een riek 
opnam met hooi erop én Inne die er aanhing. 
Er was nog wat tijd over voor het eten dus gingen we naar het speelbos voor het 
olievlekspel (met scholeksters, olievlekken en JNMers) 
 
's Namiddags was er een schattentocht. Via raadsels en kaartjes kon je schatten 
vinden. De schatten waren het vieruurtje! 
 
Daarna was iedereen vrij en werd het pannenkoekenfeest voorbereid. 
 
Om 20 u kwamen de ouders aan.   
Het kampvuur werd aangemaakt (het ging wel niet zo gemakkelijk) en er werden 
vollebak pannenkoeken gebakken. 
Ondertussen zorgden Company Quint, pieper Tjen en zijn familie, voor prachtige 
muziek. 
Kortom, het was een zeer gezellige avond. 
 
 
Philippe Plessers 
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RESERVATENWERKING 2002 ABEEKVALLEI  
 
VEILIGSTELLING 
 
In 2002 werd 12,9 ha aangekocht.  De helft van de aankopen (aankoopakten) dient 
begin 2003 nog bij de notaris verleden te worden. 
Daarmee nam de oppervlakte Abeekreservaat toe tot 102 ha, waarvan 85 ha in 
eigendom en 17 ha in huur. 
In totaal werden 23 aankopen verricht, met een oppervlakte variërend van 7 are tot 
4,75 ha. 
De oppervlakte nam toe met 15 %, wat meer dan behoorlijk is. 
 
Na 7 jaar werking is bijna 13 % (84 ha) van het natuurgebied, volgens het 
gewestplan, gelegen langs de Abeek en bijbeken, van de Grote Heide in Meeuwen 
tot de Zuid-Willemsvaart (630 ha volgens het gewestplan) veiliggesteld door aankoop 
of huur. 
Van het VEN-Gebied Abeekvallei (oppervlakte 588 ha, gedeeltelijk ook bosgebied) is 
14 % (82,5 ha) in beheer door de vereniging. 
 
De belangrijkste uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in Reppel: 
Achter de Pastorij (4,25 ha) en Aan het Steenbroek (1,10 ha) en in Meeuwen: 
Slagmolenbemden (2,46 ha) en Voorbroeken (1,36 ha). 
 
Voor de situering van de terreinen in beheer wordt verwezen naar de kaarten. 
 
Het ondertussen erkende natuurreservaat Abeekvallei, komt wat oppervlakte 
aangaat, op de 9de plaats van de natuurreservaten beheerd door Natuurpunt in 
Limburg en op de 16de plaats in Vlaanderen. 
De totale oppervlakte natuurreservaat in Vlaanderen bedroeg op 1/1/2001 21.273 ha, 
waarvan 8.538 ha natuurreservaat en 1.578 ha bosreservaat beheerd door het 
Vlaams Gewest, Afd. Natuur (185 gebieden), resp. door afdeling Bos en Groen (28 
gebieden) en 11.156 ha (waarvan 7.505 ha erkend) natuurreservaat beheerd door 
terreinbeherende verenigingen (530 gebieden).  42 % van de natuurreservaten 
worden gehuurd, de overige 58 % is in eigendom.  
Het totale areaal natuurreservaat vertegenwoordigt 1,6% van Vlaanderen of 10,94% 
van de groengebieden (in brede zin) op de gewestplannen. Hiermee scoort 
Vlaanderen aanzienlijk minder dan Nederland waar op een oppervlakte van 6,9% 
van het landareaal een beheer gevoerd wordt gericht op natuur als hoofdfunctie. 
De gemiddelde oppervlakte van een natuurreservaat in Vlaanderen is klein en 
bedraagt 28,6 ha. Slechts 62 natuurreservaten zijn groter dan 100 ha, terwijl 260 
gebieden of 35% zelfs kleiner is dan 5 ha. De grootste natuurreservaten zijn te 
vinden in Limburg (gem. 52,5 ha), bijna 2 maal zo groot als deze in Antwerpen (gem. 
29 ha) en Vlaams-Brabant (gem. 23,5 ha), 3 maal zo groot als in West-Vlaanderen 
(gem. 21,2 ha) en bijna 4 maal zo groot als in Oost-Vlaanderen (13,4 ha). 





Evolutie oppervlakte in beheer 
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REGULIER BEHEER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een 10-tal beheerwerken (zaterdagvoormiddagen en zondagvoormiddagen) werden 
georganiseerd. Veel werk werd (ook op de Dag van de Natuur) door vrijwilligers 
gestoken in opruimwerken.  
 
De sociale werkplaatsen kampten met een zeer natte julimaand, zodat de uitvoering 
een maand vertraging opliep. Toch slaagden ze de meeste hooilanden een of 
tweemaal te maaien. In december werden door de Sociale werkplaatsen de  
inrichtingswerken aan het Monshof gestart. 
 
JNM hield twee kampen (zie elders in dit jaarboek) en de Wildbeheereenheid van 
Peer maaiden net als vorige jaren enkele percelen.  Ook op het 
Tewerkstellingsproject Tewerkstelling Opleiding Kansarmen (TOK) kon beroep 
gedaan worden. 
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INRICHTINGS- EN OMVOMINGSBEHEER 
 
Eind september startte een serie van inrichtingswerken aan een viertal 
weekendvijvers.  Deze werken kaderen in het Europees project kempen~Broek. 
Hiervoor werd bouwvergunningen aangevraagd en verkregen.  Beroep deden we op 
de firma Grondwerken Van de Vorst bvba van Molenbeersel, die deze toch soms 
moeilijke en risicovolle werken met de nodige kunde bijzonder goed uitvoerde. 
 
Uit de leeggelaten vijver aan de Slagmolenbemden (bij de samenvloei van de 
Gielisbeek met de Abeek) werd eerst de caravan gehaald en weggesleept voor 
sloping. De oevers werden afgeschuind, zodat de vijver omgevormd werd tot een 

ondiepe poel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgeruimd staat ... 
 
 

 
 
 
Aan de oevers van de vijver aan het Duivelsbroek werd eind december 2001 
begonnen: de ijzeren profielen en de golfplaten werden voor de helft met mankracht 
uit getrokkenen en afgevoerd. Bij de grote herinrichtingswerken in september werd 
deze vijver eerst leeggepompt. Eerst werd er getracht van op de dijken te werken 
met een kleine rupskraan, maar deze schoof al na 5 minuten de andere kant van de 
dijk af het moeras in.  Vast tot aan de cabine.  Dan maar een grotere rupskraan.  Op 
een meter opgehoogde grond en op grote platen probeerde de rupskraan dan vanuit 
de vijver te werken en de oever af te schuinen. Dit lukte tot bijna aan de overkant.  
De kraan dreigde weg te zakken in de vijf? meter dikke veenlaag (schommelde heen 
en weer op de platen), zodat deze oeverkant aan de overkant van de vijver met 
mankracht zal moeten worden aangepakt worden. 
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Vervolgens werden de 2 vijvers in Reppel ‘aangepakt’.  In drie dagen werd de lange 
vijver leeggepompt.  Het merendeel van de vissen (hoofzakelijk blankvoorn, kapper 

en een enkele paling en 
snoek) werd door de 
visclub van Bree 
overgezet naar hun 
visvijvers. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plasticfolie achter de betuining en de betuining zelf werden manueel opgeruimd 
en afgevoerd naar het containerpark.  De gemeente Bocholt stelde ons hiervoor een 
container ter beschikking, waarvoor dank. 
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De oevers werden met de rupskraan in drie dagen afgeschuind. 
Opmerkelijk was de bron die ‘boven’ kwam bij het eilandje, met een debiet van meer 
dan een emmer water 
per seconde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook het weekendverblijf op de hoek in de Monsbemden werd afgebroken en 
gescheiden afgevoerd.  De oevers werden hier ook afgeschuind. 
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Een poel werd nog aangelegd in het hooiland bovenaan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In totaal werd 10 dagen met de rupskraan gewerkt en een 25-tal mandagen door 
vrijwilligers en de sociale werkplaatsen. 
 
Begin december werden de restanten van een kleine plantenkwekerij opgeruimd in 
de Dasbemden (Klein Gestel): al het beton (betonplaten van een stal, betonnen 
vloeren en funderingen, betonpalen) en omheining werd afgevoerd. 
Ook de betonfundering en een deel van de draadomheining van een recent 
aangekocht weekendverblijf in de Slagmolenbemden (Berenheide) werden 
verwijderd.    Blijft nog veel (manueel) werk over: verwijderen van draadafsluitingen, 
laurierkers en sierdennen. 
 
Ook begin december werd begonnen aan de uitvoering van het omvormingsbeheer, 
voorzien in het beheerplan.  De Sociale Werkplaatsen ‘Vereniging voor natuurbeheer 
en landschapszorg’ van Natuurpunt Beheer ruimde het takhout op op een recent 
gekapt populierenaanplant en kapte een deel van het moeras open achter het 
Monshof.  Deze werken dienden eerst te gebeuren.  Begin volgend jaar wordt hier 
een veeraster geplaatst en gestart met begrazing.  
 
Al de eerder voornoemde werken worden deels gefinancierd door het Interregproject 
Kempen~Broek. De poel werd gesubsidieerd door de provincie Limburg, in het kader 
van haar project “Aanleg Kleine landschapselementen”. 
  
Ook een aantal kapvergunningen voor canada’s werden aangevraagd en verleend. 
Deze kapwerken zijn voor een deel uitgevoerd. 
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WANDELINGEN 
 
Een 4-tal publieke wandelingen in en door het reservaat werden georganiseerd. 
Enkele wandelingen op aanvraag dienen  nog vermeld te worden. 
Nog altijd blijft de uitvoering van een bewegwijzerd wandelcircuit Ellikom-Erpekom  
langsheen de Hoogmolen en Slagmolen op ons verlanglijstje staan.   
 
PLANNING 
 
Er wordt verder gewerkt aan de omvorming van een tweetal andere weekendvijvers 
(Slagmolenbemden en Duivelsbroek) naar ondiepe waterplassen. 
 
In het gebied Monshof wordt het moeras verder opengekapt en de struik- en 
boomopslag verwijderd. 
Drie begrazingsblokken met een totale oppervlakte 6,5 ha (8,0 ha incl. de vijvers en 
poelen) worden aangelegd. Hiervoor wordt een veeraster geplaatst. Het gebied blijft 
toegankelijk voor het publiek via klaphekjes. 
Opening is voorzien begin mei op de Open Natuurdag. 
 
Verder wordt ook een veeraster en begrazing voorzien voor percelen : 
- Aan de Damp of Donderslagbemden (3,6 ha),  
- Groote Heide deel in huur van de gemeente (6,6 ha) en deel ter hoogte van de 
  Bullen (1,3 ha), 
- Berenheidebemden-Slagmolenbemden (1,7 ha). 
Het zal van de weersomstandigheden en de beschikbare middelen afhangen in 
hoeverre deze werken in 2003 kunnen voltooid worden. 
 
Op het heideterrein van de gemeente langs de Weg naar Zwartberg zal verder sterk 
in het loofhout (berk) gedund worden.  Een school van de Maaskant kan hiervoor in 
geschakeld worden. 
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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:  
In deze zone gebeurden in 2002 geen aankopen. 
Het natuurreservaat bedraagt momenteel in deze zone: 18,2 ha. 
 
Beheer: 
Het perceel tegen het Schietveld (zuidelijk van de Bullenschool) werd tweemaal 
(maart en september) gemaaid. 
Het zich mooi ontwikkelend weideperceel ter hoogte van het Osseven werd éénmaal 
gemaaid. 
Eind april werd in het gemeentelijk heideterrein langs de Weg naar Zwartberg een 
verdere dunning van berken en eiken uitgevoerd. 
De Sociale werkplaatsen deden het voorbereidend werk (kappen), terwijl leerlingen 
van de lagere scholen via het project Educatief Natuurbeheer van Meeuwen het 
afvoerwerk deden.  Ook de opslag van Amerikaanse vogelkers werd in 2002 
nogmaals bestreden. 
 
Acties: 
Overzetactie amfibieën ter 
hoogte van De Damp (Het 
Broek): zie hiervoor elders. 
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ZONE 2: 'Meeuwen - Gestel' 
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen) 
 
Locatie:  
Valleigebied tussen De Damp (Het Broek) en de weg Peer - Helchteren 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werden op een 6-tal locaties aangekocht in 2002.  
Langs de Bullenbeek (Vlasrootbeek) werden volgende aankopen gerealiseerd:  
- Voorbroeken: graslanden en een en klein rietland, totaal 1,4 ha, 
- De Bullen: een perceel met populieren, opp.: 0,5 ha, 
- Vlasrootbemden: een perceel van 0,3 ha. 
Langs de Abeek werden 3 percelen gekocht: 
- Dasbemden: een vroegere plantenkwekerij, opp.: 0,2 ha, 
- Gestelbemden: rietland van 0,25 ha, 
- In den Damp, ruig rietland, opp.: 0,1 ha. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 13,3 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 september.  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 - Meeuwen' 
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Ellikom, Meeuwen), Peer (Grote Brogel/Erpekom) 
 
Locatie:  
Valleigebied gelegen tussen weg Peer - Helchteren en de weg Peer - Bree 
(omgeving Dorpermolen, stroomafwaartse deel van de Gielisbeek, Luythegge, Oude 
Berenheidemolen, Hoogmolen en Oude Neermolen)  
 
Veiligstelling:  
Op een zestal plaatsen werd het natuurreservaat uitgebreid: 
- Klokbemden: weekendverblijf, opp.: 0,26 are,  
- Slagmolenbemden: een weekendverblijf (caravan), populierenaanplanten met een 
     oude vijver, totaal 2,4 ha, 
- Duivelsbroek: 2 gekapte elzenbroekbossen, opp.: 0,26 are 
- Meeuwerkant: elzenbroekbos, opp.: 0,1 ha, 
- Erpecommerbemden: een perceel in huur werd aangekocht, opp.: 0,45 ha 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 29,2 ha. 
 
 
Beheer:  
Het grasland aan Luythegge 
werd begraasd door de koeien 
van de aangrenzende boer. 
De twee kleine hooilanden (20 
are) achter Erperheide 
(Ellicommerbemden) en het 
hooiland aan de Gielisbeek 
(Slagmolenbemden) werden 
één maal gemaaid door de 
sociale werkplaatsen en opge-
ruimd door de jongeren. 
Er werd verder gewerkt aan de 
gedeeltelijke omvorming van 
het rietland op de 
Erpecommerbemden naar 
hooiland, zoals voorzien in het 
beheerplan.   Deze werden tweemaal gemaaid. 
Ook de leerlingen van de scholen van Erpekom en Ellikom staken in het kader van 
het Educatief Natuurbeheer meerdere handjes toe bij het opruimen van het maaisel. 
 
Acties: 
Overzetactie amfibieën ter hoogte van de Brogelerweg in Ellikom. 
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ZONE 4: 'Grote Brogel - Reppel' 
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Ellikom), Peer (Grote Brogel), Bocholt (Reppel) 
 
Locatie:  
Valleigebied tussen de Baan Peer - Bree en de grens Reppel-Bree (Binkermolen) 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werd het reservaat door 5 aankopen uitgebreid met 6,43 ha. 
In Ellikom Aan de Slagmolen werd een oud dennenbos met eiken gekocht, opp.: 0,39 
ha. 
Aan het Steenbroek werd bos en ruigte met populier gekocht, opp.: 1,1 ha, 
Achter de lange vijver werd een klein perceel elzenbroekbos verkregen, opp.: 7 are. 
De grootste aankoop deden we met de aankoop van de wilgenstruwelen, 
eikenberkenbossen, elzenbroekbossen en populierenaanplanten tussen de 
Watermolen en de weekendverblijven in Reppel (zone achter de pastorij tot aan de 
Abeek), opp.: 4,25 ha. 
In dezelfde aankoop zijn ook twee percelen elzenbroekbos met populieren in de 
Schooterbemden, verder stroomafwaarts begrepen. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 4 bedraagt momenteel 40,8 ha. 
 
Beheer: 
De hooilanden in deze zone 
werden door de sociale 
werkplaatsen grotendeels 
tweemaal gemaaid.  JNM, de 
Wildbeheereenheid Peer en 
klassen van de lagere school van 
Reppel en Grote Brogel hielpen 
met het afdragen van hooi.  De 
hooilanden Opdeweegh, Hendrix 
en Vanderhoydonks tweemaal of  
deels tweemaal gemaaid . De 
hooilanden bij het Monshof 
werden éénmaal gemaaid en 
deels nabegraasd met paarden 
en schapen.  
Op het perceel Hendrix en het 
perceel van het Kerkfabriek werd 
een plankenpad aangelegd en de houten brug over de Veeweiderloop werd 
verlengd.  Hierdoor kan er weer een mooie wandeling gemaakt worden op deze 
percelen zonder tot aan de knieën weg te zakken. 
Ook het eerste omvormingsbeheer werd uitgevoerd. 
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NATUURRESERVAAT  ABEEKVALLEI  ERKEND  
 
Het Natuurreservaat Abeekvallei is, dan eindelijk, erkend als natuurreservaat E-209 
A-beekvallei.  Op 22 juli 2002 ondertekende immers minister Vera Dua het 
‘Ministerieel besluit houdende de erkenning van het privaat Natuurreservaat “A-
beekvallei” te Bocholt, Meeuwen-Gruitrode en de vaststelling van de 
uitbreidingszone’.  Tevens ondertekende de minister twee ministeriele besluiten 
waarbij de aangevraagde uitbreidingsaanvragen goedgekeurd werden.   
 
In totaal werd een oppervlakte van 81 ha 71 a 1 ca erkend als natuurreservaat.   
Deze oppervlakte is verdeeld over 3 gemeenten: Bocholt (Reppel) met 12,3 ha, Peer 
(Grote Brogel) met 24,6 ha, Meeuwen-Gruitrode (Ellikom, Meeuwen, Wijshagen) met 
37,0 ha. 
 
Tevens werd een uitbreidingszone goedgekeurd van 1.272 ha natuur- en bosgebied.  
In de uitbreidingszone (natuur- bos- of VEN-gebied) geldt een recht van voorkoop: de 
VLM (Vlaamse Landmaatschappij) is cfr. art. 5 van het natuurdecreet gemachtigd om 
het voorkooprecht uit te oefenen.  De VLM beheert bij een eventuele aankoop de 
eigendomsrechten namens de Vlaamse regering.  De gebruiksrechten worden 
toegewezen aan de afdeling Natuur.  Op voorstel van de afdeling Natuur kunnen de 
gebruiksrechten ook toegewezen worden aan afdeling Bos en Groen, aan een 
openbaar bestuur, zoals de gemeente, of aan een terreinbeherende 
natuurvereniging.  Voor de percelen die verkocht worden én die een 
terreinbeherende vereniging huurt, heeft de vereniging recht van voorkoop, dat 
ondergeschikt aan het recht van voorkoop van het Vlaamse Gewest (art 40). 
 
Met het verlenen van het statuut van reservaat wordt een bijzondere bescherming en 
een duurzaam beheer beoogd, gericht op het scheppen van optimale 
omstandigheden om natuurwaarden in het gebied verder te ontwikkelen of te 
herstellen in functie van de beoogde natuurstreefbeelden.  De erkenning geldt voor 
een periode van 27 jaar. 
 
Door de erkenning als reservaat worden de bepalingen vervat in artikel 35 van het 
decreet op natuurbehoud van 1997 van toepassing. 
“Art. 35. Binnen de natuurreservaten is het verboden, behoudens ontheffing in het 
goedgekeurd beheerplan: 
1° individuele of groepssporten en groepsspelen te beoefenen; 
2° gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten, behoudens de 
voertuigen nodig voor het beheer; 
3° keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk; 
4° de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze ook; 
5° de dieren te doden, te jagen of te vangen en op welke wijze ook hun jongen, 
eieren, nesten of schuilplaatsen te storen of te vernietigen; 
6° bomen en struiken weg te nemen, te kappen, te ontwortelen of te verminken en 
het plantedek of de planten op enige wijze te vernietigen of te beschadigen; 
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7° opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te 
verrichten, welk werk ook uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het 
terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, 
boven- of ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en aanplakbrieven te 
plaatsen; 
8° vuur te maken en afval te storten; 
9° bestrijdingsmiddelen te gebruiken; 
10° meststoffen te gebruiken, met uitzondering van de natuurlijke uitscheiding als 
gevolg van extensieve begrazing; 
11° het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen. 
Deze maatregelen kunnen evenwel geen erfdienstbaarheden opleggen op de 
omliggende gebieden.” 
 
Volgende afwijkingen op art. 35 werden toegestaan door de minister:  
1. Het vangen van dieren voor het ringen van vogels en onderzoek van de fauna. 
2. Het doden van dieren  
- om wildschade te vermijden (Fazant, Konijn, Houtduif), 
- om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (Muskusrat). 
3. Werken in de vegetatie 
- alle handelingen noodzakelijk voor het uitvoeren van het beheerplan; 
- om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (distels); 
- gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ter verdelging van Amerikaanse 
vogelkers.  Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen dient 
genuanceerd en enkel toegepast als noodoplossing. 
4. Grondwerken en constructies 
- alle handelingen noodzakelijk voor het uitvoeren van het beheerplan; 
- voor onderzoek van bodem, hydrologie; 
- plaatsen van infoborden. 
5. Vuur maken 
- noodzakelijk voor het wegwerken van beheerafval (maaisel, takken, e.d.); 
- alle handelingen noodzakelijk voor het uitvoeren van het beheerplan. 
6. Bovengrondse leidingen 
- plaatsen van rasters voor begrazing 
 
Voor werken voorzien in het beheerplan en voor zover aan de zorgplicht voldaan 
werd dienen geen vegetatiewijzigingsvergunningen aangevraagd te worden (door 
goedkeuring van het beheerplan werd een ontheffing werd bekomen van de 
verbodsbepalingen, de vergunningsplicht en de meldingsplicht inzake 
vegetatiewijzigingen, zoals opgenomen in art. 7 tot en met 19 van het besluit van de 
Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels tot uitvoering 
van het natuurdecreet). 
 
Door de erkenning als natuurreservaat wordt een behoorlijke jaarlijkse subsidie 
toegekend voor het beheer, toezicht, huur, openstelling en monitoring van het 
natuurreservaat. 
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MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN 
IN HET NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI  
 
Opzet  
 
In het kader van monitoring (opvolging) worden, naast het nagaan van een aantal 
fauna- en flora-elementen (planten en dieren), ook de grondwaterpeilen in het 
reservaat op een 4-tal plaatsen opgevolgd.  Het uitvoeringsbesluit reservaten-
aankoop 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 de UIA werden in het kader van de studie 'Ecosysteemvisie Abeekvallei' in het 
voorjaar 2002 nog eens 3 peilbuizen bijgeplaatst, zodat het totaal aantal peilbuizen in 
het reservaat 24 stuks bedraagt.  Op 4 plaatsen wordt het peil van het 
oppervlaktewater genoteerd, nl. van het eerste broek (Aan de Damp) en de Abeek 
ter hoogte van de grondwaterpeilbuizen op 3 locaties: Donderslagbemden, 
Erpecommerbemden en Oyevaers Nesthofveld. 
 
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. 
 
Grafiek: Maandelijkse neerslag en gemiddelde grondwaterpeil  
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Jaarvergelijking 
 
2002 was het tweede natste en warmste jaar sinds 1833 met een record 
aantal (8) overstromingen in de laagste delen van het natuurreservaat.  2001 
was al het jaar met de meeste regen sinds het begin van de regelmatige 
neerslagmetingen te Brussel-Ukkel in 1833.  2002 werd nog natter voor ons: 
in Kleine Brogel viel 947 mm neerslag (in 2001: 836 mm), 20 % meer dan 
het jaargemiddelde. 
Maandelijkse neerslagrecords werden geregistreerd in februari en augustus 
met resp. 140 mm en 150 mm neerslag (meer dan het dubbele van de 
normale waarden).  Gelukkig kenden we ook 2 droge maanden: maart met 
22 mm en september met 25 mm neerslag (minder dan de helft van de 
normale hoeveelheden). 
Het aantal dagen met neerslag bedroeg 162 dagen (gegevens uit: www.weer 
online.be). 

 
De hoogste grondwaterstand deed zich voor in maart (gemiddeld +8 cm boven 
het maaiveld).  Een grondwaterdaling deed zich voor van april tot juli (-13 cm), 
om even toe te nemen in augustus (-2 cm) en te dalen in september (- 10 cm).  
Vanaf oktober (-8 cm) deed zich een stijging voor met in november: 5 cm 
boven het maaiveld.  In december daalde het grondwaterpeil naar gemiddeld 2 
cm boven het maaiveld om tegen 1 januari 2003 weer toe te nemen.  
Vergelijking van gemiddelde grondwaterpeilen tussen afgelopen 3 jaren is 
voorlopig enkel mogelijk voor de 6 peilbuizen, die vanaf 2000 het gehele jaar 
opgemeten werden.  Het gemiddeld waterpeil bedroeg in 2002: -16 cm onder 
het maaiveld; in 2000 bedroeg dit eveneens -16 cm, in 2001: -17 cm. 
Het gemiddeld waterpeil van de 22 het gehele jaar opgemeten peilwaterbuizen 
bedroeg in 2002: 0,6 cm onder het maaiveld, schommelend van 1,20 m lager 
tot 91 cm boven het maaiveld.  
 
Vergelijking van grondwaterpeilen 
 
- Hoogste gemiddelde waterstand (hoogste gemiddeld kweldruk) deed zich 
voor in de peilput Hendrix noord midden: het grondwater in de peilbuis stond 
gemiddeld 81 cm hoger dan het maaiveld, variërend van +74 tot +91 cm. 
- Geringste peilschommeling in de peilput Kwanten noord heel boven: 3 cm 
schommeling tussen 0 en +3 cm. 
- Relatief grootste peilschommeling deed zich voor in de peilput 
Erpecommerbemden heel boven: 87 cm. 
- Grondwaterstanden gedurende het hele jaar boven het maaiveld deden zich 
voor in volgende peilputten: Hendrix noord midden,  Erpecommerbemden 
midden, Kwanten zuid midden en alle (4) peilputten Kwanten noord. 



NATUURSTUDIE 

Grafiek: Gemiddeld, minimum en maximum grondwaterpeil en Abeekpeil t.h.v de zuidelijke 
raai op perceel Hendrix (op basis gegevens 1999-2002) 

------..L - 

Vergelijking van oppervla ktewaterpeilen 

- Waterpeil in de Abeek schommelde op het moment van het opnemen van 
grondwaterpeilen tussen 38 en 140 cm ter hoogte van de houten brug aan het 
perceel Hendrix, tussen 20 en 135 cm ter hoogte van de houten brug Erpe- 
commerbemden en tussen 11 en 49 cm ter hoogte van de Donderslagbernden. 
- Het waterpeil van de eerste vijver (Aan de Damp) schommelde weinig: 
tussen 65 en 80 cm in 2002 (tussen 54 en 69 cm in 2001). 
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I Evolutie waterpeilen in 2002 EXELMANSHOF (KWANTEN) 

.-- 
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-150 

Evolutie waterpeilen in 2002 OY EVERS NES,JHONEUi 
(HENMX): 
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OPVOLGING OVERSTROMINGEN 
IN HET NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI  
 
Opzet  

 
Niet alleen grondwaterstanden hebben een belangrijke invloed op de vegetatie en 
fauna van een reservaat, ook overstromingen van de Abeek hebben een kapitale 
invloed op vegetatie- en fauna-elementen.  Enkel overstromingstolerante planten 
kunnen een overstroming van enkele dagen verdragen.  Overstromingen maken ook 
dat veel planten op die manier hun zaad kunnen verspreiden (weliswaar in 
stroomafwaartse richting).  Voor niet erg mobiele fauna-elementen betekent een 
overstroming verdrongen of meegevoerd worden door het water of de 
verdrinkingsdood.  
De opvolging van overstromingen beoogt de frequentie van deze overstromingen en 
de overstromingsoppervlakten en de invloed op flora en fauna na te gaan. 
 
Overstromingsoppervlakten 
 
Overstromingen doen zich in het natuurreservaat voor 200 m stroomopwaarts de 
Berenheidemolen (stroomafwaarts de visvijvers van de Elisabethbronnen) tot aan de 
Binkermolen. 
De oppervlakte overstromingsgebied, zoals op dit ogenblik bekend van 
waarnemingen tijdens overstromingen van de Abeek tussen 2000 en 2002, kan 
geraamd worden op ca. 33 ha.  Hiervan zijn 14 ha in beheer bij de vereniging. 
 
Overstromingen en neerslagintensiteit 
 
Op basis van eigen waarnemingen van overstromingen en neerslaggegevens van 
Kleine Brogel (www.weeronline.be) kan voorlopig aangenomen worden dat de Abeek 
t.h.v. de Aabemden en Erpecommerbemden overstroomt wanneer: 
- meer dan 20 l/m² (20 mm) regen valt op 1 dag, 
- of meer dan 25 l/m² (25 mm) regen valt op 2 achtereenvolgende dagen, 
- of meer dan 30 l/m² (30 mm) regen valt op 3 achtereenvolgende dagen. 
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Overstroming en waterafvoer 
 
Overstromingen in het natuurreservaat doen zich voor, wanneer de peilschaal bij de 
vroegere Abroxmolen in Bree 12 tot 18 uren na de neerslagpiek een peil bereikt van 
39,42 m.  Dit komt overeen met een debiet van 1,9 m³/sec.  Peil- en 
debietsgegevens zijn te vinden op internet-site: http://www.lin.vlaanderen.be/awz/ 
waterstanden. 
 
Neerslagintensiteit en debiet Abeek 
 
 
Van de limnigraaf (waterpeilmeter) op 
de Abeek te Bree (Amwa 833/2) zijn 
waterpeilen en debieten beschikbaar. 
Deze gegevens zijn voorhanden met 
een 2 tot 6 uren vertraging. 
In volgende grafiek werd de 
neerslagintensiteit en het afvoerdebiet 
per uur uitgezet voor een zware 
regenbui met een totale neerslag van 32 
l/m² (32 mm) verdeeld over 10 uren.  
(de neerslagintensiteit werd afgeleid uit 
radarbeelden beschikbaar op  
http://www.wetteronline.de/radar) 
Deze bui ging vooraf door een relatieve droge periode. 
Hieruit kan afgeleid worden dat het piekdebiet zich na ca. 24 uur na het begin van 
een (hevige) regenbui voordeed.  
De stroomafwaartse verplaatsing van piekgolf kan geraamd worden op ca. 1 km per 
uur. 
 
Grafiek onder en links: impact van een onweersbui op 1 augustus tussen 2 uur en 13 uur op het 
debiet van de Abeek ter hoogte van de vroegere Abroxmolen 
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Overstromingsfrequentie 
        
Op basis van waarnemingen en op basis van voorgaande veronderstellingen 
(neerslag in Kleine Brogel en waterdebieten in Bree) waren er in 2002 niet 
minder dan 8 overstromingen van de Abeek, waarvan 3 in augustus.  
Het aantal dagen met overstroming bedroeg 24 dagen.  In vergelijking deden 
zich in 2001 3 overstromingen voor met in totaal 4 dagen met overstroming.  
Op 30 december werd de grootste hoeveelheid neerslag per dag genoteerd, 
met name 33 l/mm².  Op 1 augustus werd 32 l/m² opgemeten.   
In 2001 werd maximaal 23 l/m²/dag genoteerd. 
 
Het jaarlijks gemiddeld aantal overstromingen wordt, op basis van onze gegevens, 
voorlopig geraamd op 3, overeenkomend met 6 dagen/jaar met overstroming ter 
hoogte van de Aabemden en Erpecommerbemden. 
 
Grafiek: Dagelijkse neerslag en dagen met overstroming van de Abeek 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE 2002  
 
In het kader van het “Project Vlaamse Broedvogelatlas” werd in 2002 het atlasblok 
FS76D 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 
 
Inleiding 
 
Het behoud van natuurwaarden, zowel binnen als buiten de reservaten, heeft de 
laatste jaren steeds meer aandacht gekregen bij de overheid.  Omdat de laatste 
Vlaamse broedvogelatlas reeds van het midden van de jaren zeventig dateerde werd 
er een nieuw project “de Vlaamse broedvogelatlas” gestart.   
Door hun opvallende gedrag vormen zij immers een geliefd natuurbeschermings-
object: ze spreken gemakkelijk tot de verbeelding.  Bovendien zijn ze relatief 
gemakkelijk te inventariseren en daardoor worden ze vaak gebruikt om 
levensgemeenschappen als geheel te karakteriseren.  Als er welbepaalde vogels 
leven en broeden kunnen we de toestand van een terrein inschatten.  Elk biotoop 
heeft zijn soorten die er zullen voorkomen, we noemen deze de kensoorten.  Naast 
deze kensoorten komen ook dikwijls, en steeds meer, de zeldzame kensoorten voor.  
Deze zijn niet specifiek aan dat biotoop verbonden maar ze komen er wel regelmatig 
in voor.  Deze kensoorten zijn dikwijls bepalend als onderdeel van het gevoerde 
beheer.  Bij het beheer wordt er rekening gehouden met de aanwezige fauna en flora 
en daardoor is deze inventarisatie een goed instrument voor het beheer in de 
toekomst.   
We zullen een korte opsomming maken van de soorten die in het gebied voorkomen, 
we geven geen plaatsbepalingen uit voorzorg voor eventuele verstoring.  Voor de 
juiste gegevens, eventueel nodig voor het maken van rapporten, dient men zich te 
richten naar LIKONA.  Zij zullen instaan voor het geven van de gevraagde gegevens. 
 
Methodiek 
 
Net zoals de twee voorgaande jaren werd er volop aan vogelinventarisatie gedaan.  
Het atlasblok FS76D diende dit jaar afgewerkt te worden.  Dit was immers het laatste 
jaar dat de gegevens konden verzameld worden voor de broedvogelatlas.  Als 
opfrissing over dit onderwerp geef ik hieronder nog een keer een korte samenvatting 
over de inventarisatiemethode die werd toegepast. 
 
Eén atlasblok beslaat een gebied van 5 km op 5 km dat onderverdeeld is 25 hokken 
van 1 km².  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 omdat ze gewoon algemeen voorkomen werd er gevraagd 
om in 8 vastgelegde km-hokken een telling te doen van 55 minuten over het hele blok  
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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.  Hierdoor kan 
de inventarisatie een vertekend beeld geven over de aanwezigheid van sommige 
soorten.  Van enkele soorten zullen er waarschijnlijk een groter aantal aanwezig zijn 
dan er werden geteld.  Het is ook niet haalbaar om tijdens 1 jaar een gebied van 25 
km² volledig uit te kammen.  Er moet dus een keuze gemaakt worden.  De broed-
vogelatlas zal waarschijnlijk verschijnen in 2003.  Voor een voorlopige tussenstand 
kun je steeds terecht op de website van het Instituut voor Natuurbehoud (zie 
hierboven).  De meeste soorten zullen er geleidelijk op terechtkomen, inclusief 
kleurenkaarten met densiteiten en het voorkomen in Vlaanderen.   
 
Vogelsoorten 
 
Maar nu meer over het voorkomen van de verschillende soorten.  In het atlasblok 
FS76D werden er 113 soorten waargenomen tijdens het broedseizoen.  Hiervan 
werden er 89 soorten geïnventariseerd die zeker broeden, 1 soort is waarschijnlijk 
broedend en 15 soorten zijn mogelijk broedend.  De overige 8 soorten zijn vooral 
vogels die hier tijdens de trek aanwezig zijn, meestal slechts enkele uren tot enkele 
dagen.  Tijdens de trekperiode komen er vermoedelijk meer soorten over, maar ze 
worden niet altijd waargenomen. 
 
Het atlasblok FS76D beslaat het grondgebied ten zuiden van de weg Helchteren  - 
Bree tot in het militair domein.  In dit blok vinden we zowel urbane gebieden, intensief 
gebruikte landbouwgebieden, gebieden met kleinschalige landbouw met kleine 
landschapselementen, naald- en loofhoutbossen, weidevogelgebieden, 
moerasgebieden en open en beboste heide.  Kortom het is een gebied met een grote 
verscheidenheid aan biotopen.  Deze verscheidenheid aan biotopen verklaart ook het 
voorkomen van het hoge aantal vogelsoorten.  Het voorkomen van dit hoge aantal 
mag weliswaar niet leiden tot een euforie.  Van de bijzondere broedvogels zijn er 
verschillende bij die slechts broeden met 1 of enkele broedparen.  Voor enkele 
soorten, zoals de Grutto en de Kwartel, is het reeds 5 voor 12 en de kans is groot dat 
deze soorten in de volgende jaren zullen verdwijnen uit Meeuwen.  Een gericht beheer 
dringt zich hier op.   
 
Een gericht beheer wil ook zeggen dat er een keuze moet gemaakt worden.  Het is 
kiezen voor een bepaald biotoop, voor een bepaald type grasland, voor een open of  
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dichte vegetatie en dus ook voor bepaalde soorten die aan dat biotoop verbonden zijn.  
Met Natuurpunt proberen we vooral de verscheidenheid aan biotopen na te streven.   
 
Hiervoor zullen we de oude landbouwgebruiken moeten voortzetten.  Dit is niet altijd 
haalbaar.  Vroeger werkte een ganse gemeenschap aan dit landschap, iedereen had 
een klein hooilandje of een weide, iedereen had zijn eigen koe of schaap.  We kunnen 
dit gebruik niet meer terug krijgen.  Daarom zal er gekozen worden voor een bepaald 
beheer.   
 
In de onderstaande lijst zijn de vogelsoorten opgesomd die in dit blok broeden.  
Opvallende afwezige is vooral de Nachtegaal.  Deze soort heeft het heel moeilijk in 
heel Vlaanderen.  Het niet meer of weinig toegepaste hakhoutbeheer zal hier 
waarschijnlijk wel aan de basis van liggen.  We zullen proberen hiervoor terug wat 
geschikte biotopen te krijgen.  Enkele andere soorten zoals de Braamsluiper en de 
Bonte vliegenvanger heb ik waarschijnlijk gemist. 
 
 
Kaart van atlasblok FS76D 
 



NATUURSTUDIE 
 

       
JAARBOEK 2002  

AFD. MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
44 

 
 
Broedvogellijst 
 
Blauwborst Houtduif Sperwer 
Boerenzwaluw Houtsnip Spotvogel 
Boomklever Huismus Spreeuw 
Boomkruiper Huiszwaluw Staartmees 
Boomleeuwerik IJsvogel Stadsduif 
Boompieper Kauw Steenuil 
Bosrietzanger Kerkuil Tjiftjaf 
Bosuil Kleine bonte specht Torenvalk 
Buizerd Kleine karekiet Tortel 
Ekster Kneu Tuinfluiter 
Fazant Koekoek Turkse tortel 
Fitis Koolmees Veldleeuwerik 
Fuut Kuifmees Vink 
Gaai Kwartel Vuurgoudhaantje 
Geelgors Matkop Waterhoen 
Gekraagde roodstaart Meerkoet Wielewaal 
Gierzwaluw Merel Wilde eend 
Goudhaantje Nachtzwaluw Winterkoning 
Goudvink Nijlgans Wintertaling 
Grote bonte specht Patrijs Witte kwik 
Grote gele kwik Pimpelmees Wulp 
Grauwe vliegenvanger Ransuil Zanglijster 
Grasmus Ringmus Zwarte kraai 
Graspieper Roek Zwarte roodstaart 
Groene specht Roodborsttapuit Zwarte mees 
Grutto Roodborst Zwarte specht 
Havik Scholekster Zwartkop 
Heggenmus ‘Soepeend’ Zwartkop 
Holenduif ‘Soepgans’  

 
Niet-broedvogellijst 
 
Aalscholver Europese kanarie Sijs 
Bergeend Grote zilverreiger Tafeleend 
Blauwe reiger Grauwe kiekendief Tapuit 
Blauwe kiekendief Kokmeeuw Waterral 
Bruine kiekendief Kramsvogel Wespendief 
Dodaars Paapje Woudaapje 
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Naast deze inventarisatie heb ik ook nog de bijzondere broedvogels opgevolgd over 
het hele traject van de Abeek tot in Reppel.  Hiervoor dienen we enkele soorten op te 
volgen. 
 
Opsomming koloniebroeders 
• Blauwe reiger broedde waarschijnlijk in FS7565 met 2 broedparen, doch jongen 

werden niet waargenomen door de beboste omgeving en het moerassige gebied.  
Volgend jaar gaan we dit eens beter controleren. 

• Roek: een 295-tal nesten in Meeuwen en Gruitrode. 
• Oeverzwaluw: een 50-tal in de zandgroeve Winters te Grote Brogel. 
• Gierzwaluw: een 6-tal in kerktoren van Meeuwen. 
• Kauw: talrijk in Meeuwen. 
 
Opsomming bijzondere broedvogels 
• Nijlgans, broedde op de Bullen, FS7560, met 2 jongen. 
• Woudaapje, enkele malen opgemerkt aan het Broek in Meeuwen, FS7660, van 

einde mei tot begin juli.  Hierover kan ik geen broedzekerheid bepalen, maar het 
was duidelijk in het gebied aanwezig op het juiste moment.  Aan de oever van het 
Broek, langs de weg, wordt er tijdens de zomer veel gevist door de kinderen uit de 
buurt, waardoor enkele gerichte zoektochten weinig of geen resultaat hadden.  De 
enkele keren dat ik hem opgemerkt heb was telkens tegen de avond. 

• Kleine plevier, ik heb hem verschillende keren gezien in Reppel, FS7869, rond een 
verlaten weekendvijver.  Rond deze vijver stonden bomen die zijn afgezaagd.  Het 
kleine takhout is toen gehakseld waardoor er een grote oppervlakte ontstond 
afgedekt met verhakseld hout.  Broedzekerheid heb ik niet omdat ik hem pas 
opgemerkt heb rond einde mei.  Ik weet niet of er eventueel een tweede broedsel 
geweest is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  Jsvogel      Grote gele kwikstaart 
 
IJsvogel, in totaal zijn er 6 plaatsen met  broedzekerheid, FS7869, 7667, 7566, 
7663, 7662, 7660.  Het is helemaal geen ongewone gast rond de Abeek.  Hij werd 
ook verschillende keren gezien in hok FS7564, maar hierover heb ik geen  
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broedzekerheid.  Dit is een hok rond de Hommelbeek met enkele weekendvijvers.  
De kans dat hij in dit hok broedt is toch groot. 

• Grote gele kwik, deze heeft gebroed op 3 plaatsen langs de Abeek, nl. aan de 
Dorpermolen FS7664, aan de Berenheidemolen FS7566 en aan de Hoogmolen 
FS7667.  De afstand in vogelvlucht tussen de molens bedraagt telkens 1 km.  Er 
kan best een dubbele telling tussen zitten maar aan de Dorpermolen en Hoogmolen 
waren er zeker jongen.  In Reppel werd hij na het herinrichten van een 
weekendvijver ook opgemerkt, maar dit was na het broedseizoen.  De kans is 
echter groot dat hij rond de Watermolen in Reppel ook heeft gebroed. 

• Europese kanarie is gezien in hok FS7560 eind april begin mei, maar later heb ik 
hem niet meer opgemerkt. 

 
Een project als dit kun je moeilijk ieder jaar doen.  Het kost zeer veel tijd en energie.  
Volgend jaar zal er meer gericht gekeken worden naar het territoriumgedrag van 
vogels.  We zullen vooral de focus leggen op de terreinen waar er gestart zal worden 
met begrazing.  Ik ga trachten een territoriumkartering te maken van de afgerasterde 
percelen.  Bij deze methode probeert men het aantal territoria op kaart in te tekenen.  
Hierdoor kunnen we zien wat de voor- en nadelen zijn van begrazing.  Dit zal 
gebeuren op de 10 ha, die we in beheer hebben van de gemeente, op het perceel “In 
den Damp” en het gebied rond het Monshof in Reppel. 
 
Verder zullen we de bijzondere broedvogels opvolgen zoals dit jaar.  Ook de 
kolonievogels zullen terug geteld worden. 
 
Voor Aminal, afdeling Natuur, tel ik ook een gedeelte van het militair domein.  Dit zal 
uiteraard ook verder gezet worden.   
 
 
      Michel Broeckmans 
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2002 IN PLOKROOI EN ELLIKOM   
 
Tussen 9 februari en 5 april 2002 werden bij de overzetacties Aan de Damp 
(Gestelstraat) Plokrooi 6.004 kikkers, padden en salamanders overgezet: een daling 
met 20 % ten opzichte van vorig jaar (7.529 stuks), maar toch nog meer dan in 2000 
(5.438 stuks). 
 
De trek begon dit jaar ook vrij vroeg (begin februari), maar werd 3 maal door een 
koude periode onderbroken.  Het hoogtepunt van de trek viel op 12 maart (50 % 
overgezet). Op die dag werden 716 stuks overgezet. 
 
Elke soort kende een daling, met uitzondering van groene kikker: 
Kenden een zeer sterke terugval: Vinpootsalamander (- 83 %), Bruine kikker (-69 %) 
en Kleine watersalamander (-57 %). 
Namen ook af:  Alpenwatersalamander (-21 %) en Gewone pad (-9 %). 
Groene kikker nam toe met +10 %. 
Van Heikikker werden er 4 exemplaren overgezet.   
De oorzaken van deze algemene terugval zijn ons niet bekend.  Zijn er minder of 
trokken zij minder door het natte en koude voorjaar, waardoor er meer plassen waren 
in het overwinteringsgebied (noordzijde van de Damp). 
 
De trend over de voorbije 7 jaar valt duidelijke positief uit, met uitzondering van de 3 
salamandersoorten, waarvan het aantal over een periode van 7 jaar min of meer 
constant blijft.  In totaal werden op 7 jaar tijd 31.373 stuks overgezet. 
 
Ook belangstelling voor de overzet bleef hoog. 
 
Overzet Aan de Damp, FS7660, x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Alpenwatersalamander 2 340 294 256 102 317 372 293 
Kleine watersalamander  114 160 126 368 272 208 89 
Vinpootsalamander  68 95 156 284 260 75 30 
Groene kikker 36 231 196 418 360 543 489 540 
Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 
Heikikker 11 10 4 6 10 16 11 4 
Gewone pad 271 1.287 2.160 2.227 1.892 3.508 5.420 4.909 
Totaal 340 2.274 3.034 3.348 3.406 5.438 7.529 6.004 

Aanwezige personen:        469 539 609 531 603 
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De overzetactie aan de Brogelerweg in Ellikom werd in 2002 voortgezet. 
 
Tussen 11 februari en 4 april werden in totaal 901 amfibieën overgezet: 807 gewone 
padden, 57 bruine kikkers en 57 alpenwatersalamanders. 
 
Het hoogtepunt (50 % overgezet) valt op al 26 februari (8 maart in 2001) in zuidelijke 
richting en op 19 maart (ook 19 maart in 2001) in noordelijke richting.  Ongeveer 
evenveel individuen werden in de twee richtingen overgezet: 450 en 451 stuks.  
 
Het zijn voor een groot deel dezelfde padden en kikkers, die na eiafzet, een tweede 
maal overgezet worden, maar nu in de andere richting.  
 
Zie hiervoor naar de figuur waarin het aantal overgezette dieren cumulatief uitgezet 
wordt. 
 
Overzet Brogelerweg, FS7667, x-coörd.: 230.580, y-coörd.: 202.850 
 2000 2001 2002 
Alpenwatersalamander 7 45 57 
Groene kikker       3 1 0 
Bruine kikker 12 141 57 
Gewone pad 208 960 807 
Totaal 230 1.147 901 
 
 
Door het geringe nog over te zetten exemplaren (slechts 137 padden en 13 
alpenwatersalamanders in 2001 werd aan de overzet aan de Reppelerweg in Grote 
Brogel in 2002 niet meer begonnen. 
Structurele maatregelen zoals stopzetting van de ontginningsactiviteiten 
(bouwvergunning tot 7 m onder het maaiveld!), een afwerking zoals voorzien in de 
exploitatie- en bouwvergunningen en de bestemming als natuurontwikkelingsgebied 
kan hier redding brengen.  
De zand- en grindwinning is op weg om één grote diepe koude plas te worden, voor 
natuur en omgeving zonder enige waarde.  Het is nu (5 voor) 12. 
 
Overzet Reppelerweg, FS7670, x-coörd.: 230.800, y-coörd.: 205.500 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Alpenwatersalamander 47 5 3  13 x 
Kleine watersalamander      1     x 
Vinpootsalamander 4  5   x 
Gewone pad 607 254 262 235 137 x 
Totaal 659 259 270 235 150 x 
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Verder danken we iedereen (Thieu, Fernand, Nathalie, Jean, Piet en Mia) en de vele 
honderden andere helpers. 
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OPRUIMINGACTIES  ZWERFVUIL WEGBERMEN  
 
“Peer Proper” 16 maart 2002 
 
Indien de stad Peer een actie onderneemt naar milieu en natuur willen wij als 
natuurbehoudsvereniging daar graag aan meewerken. 
Onze afdeling van natuurpunt had ingeschreven om op zaterdag 16 maart alle zwerf- 
en ander vuil in de bermen in het gebied bij de Abeekvallei te verwijderen. 
 
Samenkomst was knooppunt 06 van het RLKM in Grote-Brogel, waar wij praktische 
en technische hulp kregen van de stad Peer. 
Het is voor de derde maal dat wij meedoen, wat inhoudt dat wij onze vaste 
opruimroute hebben, namelijk de Hoogstraat en de Reppelerweg, welke een 
evaluatie naar vorige jaren mogelijk maakte. 
 
Opmerkelijk is dat er relatief weinig blikjes en plastiek drankflesjes lagen, wat 
betekent dat een actie zoals deze zijn nut bewijst. 
 
In de namiddag was er aan de milieuklas van Peer een slothappening waar de 
medewerkers van alle verenigingen die meegedaan hadden aan deze Peer Proper 
konden nagenieten van hun bijdrage, en waar Trees Verhelle van het RLKM een 
demonstratie vlechtwerk, voor tuin- en andere afscheidingen, gaf. 
 
“Proper straatbeeld Meeuwen”  6 april 2002 
 
Omdat we een vereniging zijn die een reservaat beheert, waarvan de perimeter 
zowel in Peer als in Meeuwen valt, doen we in Meeuwen, zoals in Peer, ook mee aan 
een opruimactie langs de straten. 
De gemeente Meeuwen aangesloten bij IVVVA voerde de actie proper straatbeeld 
georganiseerd door deze intercommunale op haar grondgebied, uit met de hulp met 
plaatselijke verenigingen, waaronder Natuurpunt. 
Jan Paesen had voor onze mensen handschoenen, zakken en petten voorzien, de 
organisatie geregeld en op punt gezet zodat wij direct aan de slag konden. 
Bedoeling was dat wij de Gestelstraat, de Bullenstraat tot aan de Bullenschool, de 
Schans- en Krommedijk zouden proper maken. 
Onze bevindingen en vaststelling waren dat er vrij veel vuiligheid langs de wegen 
van Meeuwen lag, uitsluitend blikjes, we hadden 14 à 15 zakken vol.  Aan 't einde 
van de Gestelstraat werd alles verzameld, vanwaar de gemeentelijke dienst het naar 
het containerpark bracht.  
Jan Paesen is, als afgevaardigde van Natuurpunt, deze actie samen met de 
milieudienst in 't Heem gaan afsluiten. 
Belangrijk is dat er actie ondernomen wordt om een proper straatbeeld te krijgen, wat 
meestal aanzet tot minder achterlaten van afval langs de straten. 
          Jan Hendrikx 
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VERKOOP HERBRUIKBARE BEKERS  
TIJDENS BRBF PEER  19-20-21 JULI 2002  
 

 
 
 
 
 
 
Het is stilaan een klassieker geworden, de 
verkoop van herbruikbare bekers tijdens 
het BRBF Peer. Dit jaar hebben we voor 
de vierde maal meegewerkt, niet als 
organisator, maar in het randgebeuren, nl. 
het milieu, het voorkomen van afval, wat 
in onze visie en doelstelling past. 
Dit jaar waren er twee groene cafés met 
ieder zijn verkooppunt voor deze bekers 
en (nieuw) een recyclagepunt voor 
wegwerpbekers. Deze waren 
geïntegreerd in het cafégebeuren van de 
festivalweide, zodat we als medewerkers 
van natuurpunt tegelijkertijd verkoper, 
cafébaas en ruilhandelaar waren. 
Wij hebben deze opzet zeer positief 

ervaren omdat we meer contact hadden met de festivalgangers, wij hoorden bij hen 
en zij bij ons, het was gemoedelijk en gezellig, er was een betrokkenheid welke de 
verkoop van herbruikbare bekers en de inruilactie van wegwerpbekers met T-shirt en 
petten heeft bevorderd en wellicht ook onze naamsbekendheid als 
natuurbehoudvereniging. 
Vanaf 2002 werd er betaald met Euro, wat voor ons een goede leerschool was om 
met deze munten te werken. 
De opbrengst voor onze afdeling was mede door de Euro en de inzet van oude en 
erg gemotiveerde, nieuwe medewerkers groot, de beste tot nu toe. 
Positief is ook dat de organisatoren door hun inruilactie het gezamenlijk werk en 
doelstelling van ons, en van de stad Peer, nl. vermindering van afval mee helpen 
realiseren. 
Wij danken dan ook de stad Peer voor hun voortrekkersrol en vertrouwen in onze 
vereniging. 
 
 Jan Hendrikx 
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BOMEN EN STRUIKENVERKOOP  
30 DECEMBER 2002  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inheemse bomen- en struikenverkoop voor meer natuur in Limburg past in het kader 
van een project "meer natuur met minder afval".  Het is tevens 'n mogelijkheid voor 
de afdelingen in de provincie om extra geld te verdienen om hun werking te 
optimaliseren. 
Wij zijn evenals vorig jaar op de kar gesprongen om redenen hierboven aangehaald 
en omdat we de samenwerking met de stad Peer, die ons een deel van het 
containerpark ter beschikking stelde, te blijven onderhouden. 
Trees Verhelle van de Regionale Milieuzorg coördineerde deze verkoop. 
Zestig mensen, van Peer en omstreken, hadden ingeschreven om in Peer plantgoed 
te komen afhalen. 
De verkoop op die zaterdag voormiddag is dan bij momenten ook wel hectisch, 
doordat de bestellingen per ingeschrevenen moeten gebundeld worden.  Met een 
goede organisatie en voldoende hulp is voor 12 uur het plantgoed aan de man 
gebracht. 
 
Jan Hendrikx 
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GEMEENTELIJKE NATUURONTWIKKELING  
 
Meeuwen-Gruitrode 
 
Over een actief gemeentelijk beleid inzake natuur en milieu in Meeuwen-Guitrode 
kunnen we kort zijn.  De gemeente Meeuwen-Gruitrode, de groenste gemeente van 
Limburg, was niet in staat of vond het niet nodig de Samenwerkingsovereenkomst 
Duurzame Ontwikkeling met het Vlaams Gewest te ondertekenen.    
Zelfs de beloofde steun voor aankopen (max. 30 % subsidie voorzien in een 
gemeentelijk subsidiereglement) voor aankoop van natuurgebieden werd na 3 jaar 
nog niet uitbetaald. Uiteindelijk kwam dit in feite, gezien het beperkte bedrag dat in 
de begroting voorzien werd, neer op 2 tot 5 % van de aankoopsom. 
 
Peer 
 
Door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland werd, na bevraging van de 
dienst leefmilieu en de sectoren landbouw, natuur en bos een actieplan opgemaakt 
in het kader van de uitwerking de cluster natuurlijke entiteiten van de 
Samenwerkingsovereenkomst.  Deze cluster dient de gemeenten te stimuleren om 
creatieve projecten uit te voeren in de natuur-, landschaps-, groen- en bossfeer.  
Deze cluster bouwt verder op het GNOP-actieplan. In het nieuwe plan streeft men 
naar een verregaande integratie met ruimtelijke ordening. De doelstellingen voor 
natuur, landschap, groen en bos zijn voor een deel dezelfde (o.a. bevordering van de 
biodiversiteit), maar tegelijk zeer specifiek. Landschap vraagt specifieke aandacht 
voor beeldkwaliteit en verleden. Natuur en bos situeren zich vooral in open ruimten, 
o.a. langs waterlopen. Groen situeert zich in de stedelijke omgeving. Natuur is overal 
aanwezig, ook buiten de reservaten. 
 
Analyse bestaand Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) 
Het bestaand GNOP-actieplan werd doorgelicht om te kijken welke acties uitgevoerd 
werden en welke niet. Dit geeft de haalbaarheid en gedragenheid van reeds 
beschreven acties weer. Ook geeft dit aan welke aandachtspunten hernomen 
moeten worden.  
 
Uitgevoerde acties, waarvan de meeste blijvend uit te voeren zijn: 
- rotatiebeheer houtkanten en houtwallen (subsidiereglement wordt toegepast:       
supplementenbesluit beheersovereenkomsten), 
- streekeigen laanbeplanting, 
- bermbeheerplan, 
- subsidies voor natuurbeheer door derden, 
-  Mullemerbemden, 
- beheersovereenkomsten gemeente-eigendommen. 
Gedeeltelijk uitgevoerd, blijvende actie: 
- vlasroot Kruisakker en vlasroot Vlasrootweg, 
- natuur- en milieuleerpad Peer, 
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- natuurgericht bosbeheersplan, 
- overleg landbouw en natuur, 
- aankoopsubsidie terreinbeherende verenigingen. 
 
Niet uitgevoerde acties: 
- subsidiereglement aanplant houtkanten en andere kleine landschapselementen  
  (subsidie voor aanleg en onderhoud via VLM), 
- beschermen en gepast beheer landelijk wegenpatroon, 
- informatieverstrekking mogelijkheden beheerslandbouw (overeenkomsten VLM). 
 
Nog uit te voeren acties: 
- behoud en aanleg groenelementen rond bebouwing in urbaan gebied, 
- afbouwscenario illegale weekendverblijven, 
- creatie van verkeersluwe gebieden 
   (uit te voeren in het kader van mobiliteitsplan of structuurplan), 
- neutraliseren overstorten, opheffen sluiklozingen en afvalwaterbehandeling  
   geïsoleerde huizengroepen:   voortgang via studie kleinschalige waterhuishouding     
(i.h.k.v. het Duurzaal Lokaal Waterplan). 
 
Analyse bestaand Gemeentelijk Landbouwontwikkelingsplan (GLOP) 
Vanuit de landbouwsector werd het gemeentelijk 'landbouwontwikkelingsplan' 
(GLOP) opgesteld. De 6 actiepunten van het GLOP, opgenomen in het GNOP, 
werden uitgevoerd of er werd aandacht aan besteed: 
- erfbeplanting stimuleren (gebeurde via de provincie), 
- onderhoud houtkanten cfr. rotatiebeheer houtkanten, 
- streekeigen laanbeplanting , 
- de vlasroten, 
- verfraaiing overige cultuurhistorische elementen, 
- opwaardering van hoogstamboomgaarden, 
Voortzetting van deze acties is gewenst. 
 
Doelstelling actieplan Natuurlijke Entiteiten 
Ecologisch optimaal beheer van gemeentelijke eigendommen (inbegrepen 
gemeentelijke wegbermen) en maximale bescherming van gebieden, flora- en 
fauna-elementen met een hoge waarde, bepaalde bestemming of statuut. 
 
Thema’s actieplan Natuurlijke Entieiten 
- Beekvalleien, blauwe bakens in het landschap: plan beekprik 
- Landschapselementen (hagen, houtkanten), groene aders door het landschap:  
 plan bosmuis 
- Bos en groen, paars-en-groene stapstenen doorheen het landschap, stad en 
 bebouwde omgeving: plan huismus 
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Actieplan Natuurlijke Entiteiten Stad Peer voor 2003 
 
FASERING 2003 
1. Beekvalleien : plan beekprik  
1.1. Vismigratiemogelijkheden op waterlopen 
      (5-tal migratieknelpunten oplossen) 

bijkomende inventarisatie en 
prioriteitenbepaling; oplossen prioritaire 
knelpunten 

1.2. Afbouwscenario weekendhuisjes afwachten standpunt Vlaamse  
Regering 

1.3 Perceelsrandbeheer en bermen langs beken  
       en grachten 

onderzoek, prioriteitenbepaling 

1.4 Mullemerbemden natuurinrichting  
       en beheer(plan) 

uitvoering 

1.5. Waterkwaliteit (werken aan overstorten, 
       Individuele afvalwaterzuivering) 

onderzoek, prioriteitenbepaling 

2. Landschapselementen: plan geelgors  
2.1. Herstel en beheer KLE  onderzoek, prioriteitenbepaling 
2.2 Herstel en onderhoud van poelen en vennen onderzoek, prioriteitenbepaling  

(opmaak gefaseerd beheerplan) 
2.3 Randbeheer: behoud en herstel bermen en 
      wegkanten 

uitvoering en evaluatie wegberm- 
beheerplan 

2.4 Schans in de kijker Sensibilisering via infoborden 
2.5 Speel- en doebos Resterheide en creatie 
      speelbossen bij wijken 

onderzoek, prioriteitenbepaling 

2.6 Bossen in Peer afwerking beheerplan,  
prioriteitenbepaling 

2.7 Landschappelijk en ecologisch verantwoord 
     gebruik gronden (VEN, weidevogel,  
     botanisch beheer) 

stimulatie beheerovereenkomsten 
 

3 Groen: plan huismus  
3.1 Groenaanleg op industrieterreinen, straten 
     en pleintjes 

uitvoering 

3.2 Behoud van vogelsoorten  onderzoek, prioriteitenbepaling 
3.3 Integratie landbouwbedrijf en herstel  
     hoogstamboomgaarden  

uitvoering 

3.4 Herinrichting 2 zandgroeves  nabestemming eerst uitklaren 
3.5 Landschappelijke inpassing van kapelletjes  restauratie 5-tal (veld)kapelletjes 
3.6 Bescherming van cultuurhistorisch erfgoed BPA 
3.7 Diversen n.v.t. 
 
Tekst i.v.m. Natuurontwikkeling Peer werd ontleend aan de Cluster Natuurlijke Entiteiten, 
Samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar een duurzame ontwikkeling Stad Peer 
opgemaakt door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.  
 
Jaarlijks zouden we graag (enkele van) deze natuurontwikkelingen willen toelichten.  
We wensen de op te richten werkgroep, waarin zowel landbouw, natuur en bosbouw 
dienen betrokken te worden, veel succes toe. 
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VLAAMS NATUURBELEID 
 
VEN IN EERSTE FASE    
 
De Vlaamse regering heeft op voorstel van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van 
Leefmilieu en Landbouw, op 19 juli 2002 een reeks belangrijke beslissingen 
genomen voor de realisatie van het Vlaams Ecologisch Netwerk. 
De Vlaamse regering legde een eerste selectie van gebieden voor het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) voorlopig vast.  Het gaat over een oppervlakte van 86.740 
hectare grote eenheden natuur. 
 
De ontwerpkaarten van de eerste fase van het VEN lagen ter inzage en ter 
commentaar tijdens een openbaar onderzoek van 23 september tot 21 november 
2002.  Na de verwerking van opmerkingen en bezwaren wordt het VEN eerste fase 
door de Vlaamse regering definitief vastgelegd tegen mei 2003. 
 
In de tweede fase zal de afbakening van de natuurlijke structuur en van de 
agrarische structuur verder worden uitgewerkt.  Zo worden dan de resterende 38.000 
hectare VEN, 150.000 hectare verwevingsgebied (uit het Integraal Vergeving en 
Ondersteunend Netwerk of IVON) en 750.000 hectare agrarisch gebied vastgelegd.  
Deze tweede fase gebeurt via Ruimtelijke UitvoeringsPlannen, (zogenaamde RUPS) 
en zou afgerond moeten zijn tegen eind 2007. 
 
NATUURRICHTPLANNEN 
 
Op 19 juli 2002 keurde de Vlaamse regering ook principieel een besluit goed over de 
natuurrichtplannen.  Die zullen worden opgesteld voor VEN, IVON, de groene 
bestemmingen op de gewestplannen en de gebieden die afgebakend zijn volgens of 
in uitvoering van internationale verdragen, overeenkomsten of richtlijnen, zoals de 
speciale beschermingszones.  Een natuurrichtplan wordt opgemaakt voor een 
samenhangend geheel van gebieden. 
 
In een eerste stap worden de bestaande natuurwaarden in kaart gebracht.  Op basis 
van die kaart en een inventaris wordt, in overleg met een brede waaier betrokkenen, 
een gebiedsvisie opgesteld.  Om de gebiedsvisie te realiseren zijn maatregelen 
nodig.  Die maatregelen worden opgenomen in een maatregelenpakket.  Een groep 
ambtenaren, onder leiding van de afdeling Natuur, overlegt met een stuurgroep van 
lokale overheden, lokale gebruikers en eigenaars en zorgt voor de opmaak van het 
natuurrichtplan.  Dat natuurrichtplan wordt ook nog eens onderworpen aan een 
openbaar onderzoek. 
 
Na een eventuele aanpassing op basis van deze inspraakronde wordt het 
natuurrichtplan voor een gebied goedgekeurd door de Vlaamse minister van 
Leefmilieu of (in speciale gevallen) door de Vlaamse regering.  De eerste 
natuurrichtplannen zullen verschijnen in 2004 en tegen 2008 moet voor elk gebied in 
VEN en IVON een natuurrichtplan bestaan.   
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MAATREGELENBESLUIT 
 
Op 19 juli 2002 keurde de Vlaamse regering ook principieel het zogeheten 
'Maatregelenbesluit' goed. 
In het Maatregelenbesluit zijn algemene beschermingsvoorschriften opgenomen, die 
overal in het VEN gelden en die negatieve invloeden op de natuur moeten vermijden.  
Met die algemene maatregelen wil men dus zorgen voor de realisatie van het 
standstill-principe.  Ook nog enkele algemene principes worden gehanteerd:  
- beheer- en inrichtingsplannen, subsidies en vergunningen mogen niet in 
   tegenstrijd zijn met de   natuurrichtplannen; 
- in ontginningsgebieden (die als grote eenheid natuur in ontwikkeling aangeduid 
   worden) blijft  ontginning mogelijk. 
 
Bij de algemene maatregelen en beschermingsvoorschriften horen elementen als:  
- bosbeheerplannen volgens de criteria van duurzaam bosbeheer; 
- bemestingsnormen conform de uitvoering van het Mestdecreet (bestaande 
   ontheffingen blijven geldig); 
- algemeen verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen (behalve bij ontheffing van 
  bemestingsnormen); 
- een verbod op het omploegen van permanente graslanden; 
- geen wijziging aan de waterhuishouding; 
- geen aanplanting van uitheemse soorten (uitzondering voor landbouwgewassen op 
  cultuurgronden en voor uitheemse soorten die opgenomen zijn in een goedgekeurd  
   bosbeheerplan); 
- geen structuurwijziging van het landschap; 
- geen rustverstorende recreatie. 
 
Binnen VEN en IVON moeten administratieve overheden ook actief de waarde van 
natuurterreinen in stand houden. 
 
Als men verder wil gaan om de gebiedsvisie uit het natuurrichtplan te realiseren, dan 
zijn nog specifieke voorschriften mogelijk, binnen een bepaalde perimeter, voor 
faunabeheer, recreatief medegebruik, water-, bos-, maai- en graasbeheer.  Een 
mogelijkheid tot ontheffing van: bepaalde maatregelen is ingebouwd en is ook 
gekoppeld aan bestaande procedures, bijvoorbeeld de advisering van de afdeling 
Natuur bij het verlenen van een bouwvergunning. 
 
STEUN VOOR BEHEER 
 
In het VEN kunnen heel wat instrumenten worden ingeschakeld om land- en 
bosbouwers, eigenaars en natuurbeheerders te ondersteunen.  Landbouwers 
kunnen bijvoorbeeld vergoedingen krijgen in het kader van de 
beheerovereenkomsten natuur en water, voor een beperking van meststoffen en 
pesticidengebruik en voor het beheer van graslanden en akkers.  Bij dit laatste zijn 
overeenkomsten voor botanisch beheer en voor weidevogels voorzien. 
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Verder zijn ook beheerovereenkomsten voor kleine landschapselementen 
(aanplanten en onderhouden van heggen, houtkanten, houtwallen en poelen) en 
voor de bebossing van landbouwgronden mogelijk.  Bosbouwers kunnen financiële 
steun krijgen voor de opmaak van een bosbeheerplan, de bebossing met inheemse 
soorten, de openstelling van bossen en de bevordering van de ecologische 
bosfunctie.  Land- en bosbouwers kunnen ook een vergoeding krijgen als in een 
natuurgebied het waterpeil wordt verhoogd, met effecten op hun percelen. 
 
GRONDBANK 
 
Landbouwgronden (ook bedrijfsgebouwen) binnen het VEN kunnen geruild worden 
voor evenwaardige percelen binnen de agrarische structuur.  Daarvoor zal een 
beroep gedaan kunnen worden op de Grondbank, die opgericht wordt binnen de 
Vlaamse Landmaatschappij.  De Grondbank zal onroerend goederen aankopen, 
tijdelijk beheren, overdragen en verkopen in opdracht van de Vlaamse overheid.  Een 
decreet daarover is in voorbereiding, zodat de Grondbank van start kan gaan zodra 
de VEN-afbakening definitief is. 
 
COMPENSATIES VOOR EIGENAARS 
 
Eigenaars van onbebouwde gronden in het VEN worden vrijgesteld van het Vlaamse 
deel in de onroerende voorheffing en van de successierechten.  De vrijstelling van 
successierechten geldt ook voor boseigenaars (ook buiten het VEN) die hun bossen 
beheren volgens de criteria van duurzaam bosbeheer.  Als door de aanwijzing van 
een terrein als VEN en/of door de bepalingen van het natuurrichtplan aangetoond 
kan worden dat de waarde van het goed ernstig daalt of de bedrijfsvoering van een 
landbouwbedrijf in het gedrang komt, kan een eigenaar de Vlaamse overheid 
verplichten om de grond en/of de bedrijfsgebouwen te kopen. 
 
NATUURPROJECTEN 
 
Iedereen die zelf actief wil meewerken aan het behoud en de ontwikkeling van 
natuurwaarden in het VEN, in uitvoering van het natuurrichtplan, kan een 
natuurproject voorstellen.  Tot 90 % van de kosten kunnen worden vergoed (voor 
gemeenten en provincies is de maximale subsidie 50 %).  Zo zijn projecten mogelijk 
voor herstel van geschikte biotopen voor zeldzame soorten, aanleg van 
amfibieëntunnels, van kijkhutten, van wandelpaden, van vispaaiplaatsen, ... 
 
ERKENNING NATUURRESERVATEN 
 
Belangrijke partners voor het behoud en het beheer van natuurgebieden zijn de 
terreinbeherende natuurverenigingen.  De Vlaamse overheid ondersteunt de 
aankoop van natuurterreinen en het beheer van erkende natuurreservaten. 
Het uitvoeringsbesluit voor de subsidiëring van erkende terreinbeherende 
natuurverenigingen (aankoopsubsidies) en de erkenning en subsidiëring van 
natuurreservaten (beheersubsidies) is sinds 28 september 1999 van kracht.  Na een  
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periode van drie jaar was het nodig om de werking van het besluit te evalueren en 
eventueel bij te sturen. 
 
Bij de evaluatie werd maximaal getracht om alles administratief eenvoudiger en 
overzichtelijker te maken.  Er werd ook geprobeerd om zoveel mogelijk éénduidige 
termen te gebruiken zodat verwarring tussen bijvoorbeeld uitbreidingszone, 
uitbreidingsperimeter, voorkoopperimeter, ...  in de toekomst kan vermeden worden.  
Verder werden, in grote lijnen, volgende aanpassingen aangebracht: 
 
Bij de subsidiëring van aankopen wordt meer aandacht besteed aan internationaal 
beschermde gebieden.  Sommige subsidiëringspercentages voor aankoop worden 
dan ook met 10% verhoogd tot een maximum van 90%. 
Door de aanhoudende stijging van de aankoopprijzen werd, rekening houdend met 
lokale prijzen, de bovengrens voor aankoopsubsidie verhoogd tot maximaal 1,8 € per 
vierkante meter.  Ondanks het verhogen van de bovengrens blijft zo goedkoop 
mogelijk aankopen de boodschap, gezien de verdeling van de aankoopsubsidies 
tussen de erkende terreinbeherende verenigingen onderling gebeurt op basis van de 
aangekochte oppervlakte. 
Gesubsidieerde aankopen dienen binnen een termijn van twee jaar, na aankoop, 
voor erkenning ingediend te worden.  Indien de oppervlakte echter kleiner dan 5 
hectare is, wordt de termijn opgetrokken tot vier jaar, tenzij men eerder die 5 ha 
bereikt.  Zo wordt het aantal kleine dossiers gereduceerd en kunnen de overige 
dossiers beter behandeld worden. 
Voor de subsidiëring van het beheer wordt uitgegaan van een basissubsidie, 
eventueel aangevuld op basis van de beheerintensiteit, de kwetsbaarheid en de 
zeldzaamheid van het actuele vegetatietype met een bijkomende beheersubsidie. 
Bij de monitoring van het beheer zijn alleen de hoofdlijnen aangegeven in het 
aangepaste besluit.  Wat er dient gemonitord te worden en hoe de gegevens dienen 
aangeleverd te worden zal via een apart ministerieel besluit geregeld worden. 
De subsidiëring voor de openstelling wordt hervormd.  De openstelling gebeurt dus in 
functie van de draagkracht van het gebied.  Bij de nieuwe regeling is 2 € per meter 
pad per jaar voorzien met een maximum per natuurreservaat van 50 € per hectare 
per jaar. 
Nieuw in het besluit is ook de mogelijke subsidiëring van de werking van 
bezoekerscentra die beheerd worden door erkende terreinbeherende verenigingen. 
 
NATUURDECREET AANGEPAST AAN EUROPESE RICHTLIJNEN 
 
Op 31 augustus 2002 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wijziging van (onder 
andere) het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, beter bekend als het Natuurdecreet.  
Met deze aanpassing worden de bepalingen van de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn opgenomen in het Natuurdecreet en krijgt de toepassing van deze 
richtlijnen een juridische basis.  De procedure voor het afbakenen van speciale 
beschermingszones is veranderd.  De afbakening van speciale beschermingszones 
zal in de toekomst ook via een publieke procedure gebeuren.   
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Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij een wijziging van de speciale 
beschermingszones die in 1988 afgebakend werden in uitvoering van de 
Vogelrichtlijn.  Een andere belangrijke aanpassing is dat de diverse overheden er nu 
over moeten waken dat er in de speciale beschermingszones, ongeacht hun 
bestemming, de nodige positieve maatregelen voor de instandhouding van habitats 
en soorten worden genomen. 
Tegelijk moet elke verslechtering van de natuurkwaliteit en betekenisvolle verstoring 
van de in de bijlagen van de decreetsaanpassing vermelde habitats en soorten 
worden vermeden.  Vergunningsplichtige activiteiten, plannen of programma's, die 
een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken kunnen veroorzaken, 
worden onderworpen aan een passende beoordeling, bijvoorbeeld in het kader van 
een milieueffectenrapportage. 
 
Goedkeuring is slechts mogelijk als blijkt dat er geen betekenisvolle aantasting 
gebeurt.  Daar kan slechts van worden afgeweken bij dwingende redenen van groot 
openbaar belang.  Bij speciale beschermingszones met een prioritair habitat of een 
prioritaire soort komen alleen argumenten in aanmerking die verband houden met de 
menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of voor het milieu wezenlijk gunstige 
effecten.  Elke eventuele afwijking moet gecompenseerd worden, zodat de 
samenhang van de speciale beschermingszones gerespecteerd blijft en een 
evenwaardig habitat met minstens dezelfde oppervlakte actief beschermd of 
ontwikkeld wordt. 
 
De uitbouw van een Vlaamse Ecologisch Netwerk kadert ook in een breder, 
Europees perspectief Binnen de Europese Unie vormen de Habitat- en de 
Vogelrichtlijn samen het belangrijkste natuurbeschermingsinstrument.  In het kader 
van deze richtlijnen wordt een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden 
afgebakend: Natura 2000.  Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de 
Habitatrichtlijn heeft de afdeling Natuur samen met WWF-Vlaanderen vzw en 
Natuurpunt vzw onder andere een poster en een gloednieuwe brochure uitgebracht. 
 
U kan de brochure en de poster over Natura 2000 verkrijgen bij: 
 
WWF-Vlaanderen vzw, Emile Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel,    
tel.  02 340 09 99, info.web@wwfbe, www.wwf.be     
 
Natuurpunt VZW, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen,  
tel.  015 29 72 20, info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be 
 
Afdeling Natuur, Koning Albert 11 laan 20, bus 8, 1000 Brussel, 
tel.  02 553 76 83, natuur@lin.Vlaanderen.be, www.vlaanderen.be/afdelingnatuur 
  
Deze tekst is grotendeels een overname van een artikel dat verschenen in het tweemaandelijks 
nieuwsmagazine van de afdeling natuur.  Jaargang 5, nummer 2, november - december 2002.   
De kaarten hebben betrekking op het ontwerp VEN 1ste fase en op het habitatrichtlijngebied, zoals 
afgebakend mei 2001. 



GEMEENTELIJK, VLAAMS EN EUROPEES NATUURBELEID 

JAARBOEK 2002 
natuurpunt@ 63 AFD. MEEUWEN-GRUITRODE a PEER 



GEMEENTELIJK, VLAAMS EN EUROPEES NATUURBELEID 
 

       
JAARBOEK 2002  

AFD. MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
64 

 
HABITATRICHTLIJNBESLUIT 
 
Op 24 mei 2002 keurde de Vlaamse regering de gebieden goed die aan de Europese 
Commissie voorgesteld worden als speciale beschermingszone (habitatrichtlijn-
gebieden). 
 
Dit besluit bevatte 2 voor het natuurreservaat Abeekvallei belangrijke habitat-
richtlijngebieden: 
 
- Het gebied, bekend onder de naam "Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen 
Houthalen en Gruitrode" en gelegen in de gemeenten Heusden-Zolder, 
Houthalen-Helchteren, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Peer.  
Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met volgende  
omschrijving: Het gebied overlapt grotendeels met het Vogelrichtlijngebied 
'Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer'.  Eveneens komen er enkele 
vengebieden voor, zoals de Ruiterskuilen en het Turfven.  De Oudsberg en 
omgeving is een grotendeels gefixeerde landduin. De vallei van de Mangelbeek 
maakt deel uit van het gebied.  Oppervlakte : 3 768 ha. 
 
- Het gebied, bekend onder de naam "Abeek met aangrenzende moerasgebieden"  
en gelegen in de gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Peer.  
Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met volgende 
omschrijving: Midden- en benedenloop van de Abeek met moerasgebieden en 
wateringen (Stamprooierbroek, Zig, Sint-Martensheide), gedeeltelijk overlappend met 
het Vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooier-broek 
en Mariahof'.   Oppervlakte : 2.523 ha; 
 
Deze gebieden werden voorgesteld omwille van het voorkomen van volgende 
habitats:  
- 2310 Psammofiele heide met Dopheide- en Heidebrem-soorten1, 
- 2330 Open grasland met Buntgras- en Stuisgras-soorten op landduinen1, 
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met 
   Oeverkruid- of Biesvaren-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen   
   oevers, 
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met Dopheide, 
- 6430 Voedselrijke ruigten1 
- 7140 Overgangs- en trilveen, 
- 7150 Slenken in veengronden, 
- 9190 Oude zuurminnende bossen met Zomereik op zandvlakten, 
- 91E0 Alluviale bossen met Zwarte els en Gewone es. 
   1 enkel voor het eerste gebied 
 
Van de totale oppervlakte habitatrichtlijngebieden is 23 ha in beheer van de afdeling 
in het eerste gebied en 59 ha in het tweede gebied. 
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ACTIVITEITENKALENDER 2003 
 
PUBLIEKE WANDELINGEN 

 
Zondag 12 januari 2003, Geleide wandeling door de Warmbeekvallei 
Samenkomst aan de Breugelhoeve te Grote Brogel om 14u00 
 
Ze begint in Peer als de Jongemansbeek, dan wordt ze de Vrenebeek, dan de 
Warmbeek en vanaf de Nederlandse grens heet ze de Tongelreep.  Wij houden die 
dag een wandeling door het gedeelte van de vallei waar de beek de Warmbeek heet.  
Het is een winterwandeling door een gevarieerd gebied.  Kleine landschapselementen 
wisselen elkaar af in een gebied met zowel landbouw-, natuur- en bosgebied.  Op 
verschillende plaatsen werden er door de WBE van Peer wildakkers ingezaaid ten 
voordele van het jachtwild.  Deze wildakkers trekken in de winter verschillende 
vogelsoorten aan.  Door zijn gevarieerd en dikwijls open landschap is het ook een 
ideale plaats om roofvogels te bekijken.   
 
Zondag 9 februari 2003, Geleide wandeling in Ellikom  
Samenkomst aan het Buurthuis te Ellikom om 14u00 
 
We gaan een wandeling maken langs de Abeekvallei op de grens tussen Ellikom en 
Erpekom.  Hier hebben we in het verleden veel gronden gekocht die nu al een 
behoorlijk aanééngesloten karakter krijgen.  We zullen uitleg geven over het 
vooropgestelde beheer zoals voorzien in het goedgekeurd beheerplan.  Naast de 
broekbossen die zullen behouden blijven, zal dit gebied in de toekomst veranderen in 
een meer open landschap met behulp van grote grazers.  Het is een echte aanrader 
met een bijzondere flora voor deze streek.   
 
Zaterdag 1, zaterdag 8, zaterdag 15, zaterdag 22  
en zaterdag 29 maart 2003, Paddenoverzetactie aan ‘t Broek 
Samenkomst aan ‘t Broek Gestelstraat te Meeuwen om 20u00 
 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar weer padden, kikkers en salamanders 
overzetten aan ‘t Broek.  De deelnemers aan deze activiteit kunnen op deze dagen 
kennis maken met de verschillende soorten die we overzetten.  Voor de kinderen zijn 
dit onvergetelijke momenten.  Zoals je eerder in dit jaarboek kan lezen werden er vorig 
jaar meer dan 6.000 exemplaren overgezet.  Gelieve een zaklamp mee te brengen.   
 
Zondag 6 april 2003, Vogels kijken op het militair domein   
Samenkomst kruispunt Kolisbergen en Gestelstraat te Meeuwen om 8u00 
 
Begin april is het de beste tijd om naar vogels te kijken.  De bomen en struiken zijn 
dan nog kaal zodat je ze dan goed kan observeren.  In deze tijd van het jaar zijn er al 
verschillende zangvogels aanwezig na hun overwintering in het zuiden.  Bij de 
opvallendste zijn de Blauwborst, de Roodborsttapuit en de Boompieper.  Naast deze  
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vogels, die vooral op de heide broeden, zullen we ook oog hebben voor de 
weidevogels die op de Bullen voorkomen.   
 
Zondag 18 mei 2003, OPEN NATUURDAGEN in Reppel 
Samenkomst Kerk van Reppel om 14u00 
 
Deze winter werd er veel werk geleverd in het gebied rond het Monshof.  Grote 
stukken populieren werden gekapt, weekendvijvers werden heraangelegd tot ondiepe 
poelen met aflopende oevers en grote delen van het moeras werden terug 
opengemaakt.  Een 8-tal ha werd afgerasterd voor het houden van grote grazers.  We 
willen deze dag het gebied officieel openen met het loslaten van de grote grazers.  Er 
zal die dag een wandeling door dit gebied gemaakt worden met de nodige aandacht 
voor het gevoerde beheer.   
 
Zaterdag 21 juni 2003, Nachtzwaluw op het militair domein 
Samenkomst kruispunt Kolisbergen en Gestelstraat te Meeuwen om 21u00 
 
We gaan een korte wandeling maken op de rand van het militair domein op zoek naar 
de Nachtzwaluw, de Houtsnip, de Kwartel en als het meezit enkele uilen.  Het succes 
van deze wandeling zal vooral afhangen van het weer op die avond.  Bij zwoele 
temperaturen is het een gegarandeerd succes.  Het is wel aan te raden om u te 
beschermen tegen de muggen.  Ze kunnen best lastig zijn die dagen.   
 
Zondag 24 augustus 2003, Heidewandeling 
Samenkomst parking RLKM weg naar Zwartberg te Meeuwen om 9u00 
 
Net zoals voorgaande jaren herdenken wij op deze wandeling Pol Vandewal.  We 
hebben dit jaar gekozen voor een wandeling langs de Monnikswijer.  Dit is een gebied 
van het militair domein waar we naast de droge heide ook natte heide en 
waarschijnlijk één van de laatste stukken hoogveen van Limburg aantreffen.  Dit 
hoogveen heeft een specifieke flora zoals we die kennen van de Hoge venen.   
 
Zondag 14 september 2003, Het Masy 
Samenkomst nog te bepalen  om 13u30 
 
Net zoals het vorige jaar zullen we weer meewerken aan de Caliban-herinnering.  Het 
gemeentebestuur organiseert die dag een lange wandeling en wij een korte 
natuurwandeling op het voormalig landgoed van Masy, nu militair domein.  Deze 
wandeling zal naast een natuurlijk karakter ook een cultuurhistorisch karakter hebben.  
Het voormalige landgoed van Masy heeft een korte maar boeiende geschiedenis.  Op 
het landgoed staan nog de resten van de vroegere gebouwen.  Er staan ook enkele 
bijzondere boomsoorten en verschillende soorten bossen.   
 
 
 



 

       
JAARBOEK 2002  

AFD. MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
67 

 
 
 

 
Zondag 12 oktober 2003, De Oudsberg 
Samenkomst parking CC te Gruitrode  om 14u00 
 
In het kader van de week van het bos zullen we door de Gruitroderbossen een 
wandeling maken naar de Oudsberg.  Het gebied rond de Oudsberg is nu een Vlaams 
natuurreservaat met open duinen, heidevelden en vooral veel bossen.  De  nodige 
aandacht zal gaan naar het toekomstige beheer van zowel de omgeving van de 
Oudsberg als het gevoerde beheer in de bossen.   
 
Zondag 23 november 2003, Omgeving van de Ooievaarsnest   
Samenkomst knooppunt 06 van RLKM te Grote Brogel  om 14u00 
 
Deze wandeling zal naast een natuurwandeling ook een cultuurhistorische wandeling 
zijn.  We gaan wandelen door het geboortegebied van Pieter Bruegel.  In het verleden 
werd er door de Bruegelkring veel onderzoek verricht over het verleden van deze 
schilder.  Paul zal aan de hand van het landschap hierover uitleg geven.   
 
 
 
PUBLIEKE BEHEERWERKEN 2003 
 
Op volgende dagen (in principe elke derde zondag van de maand, buiten het 
broedseizoen) worden er beheerswerken uitgevoerd waarop iedereen, ook niet leden,  
uitgenodigd is: 
 
- zondag 19 januari 
- zondag 16 februari 
- zondag 16 maart 
- zondag 20 april 
- zondag 20 juli 
- zondag 17 augustus 
- zondag 21 september 
- zondag 19 oktober 
- zaterdag 15 november (DAG VAN DE NATUUR) 
- zondag 21 december 
 
Samenkomst parking buurthuis Ellikom om 9 uur. 
Laarzen meebrengen.  Voor koffie en drank wordt gezorgd. 
Gewerkt wordt van 9 tot 12 uur. 
Iedereen is verzekerd. 
Meer inlichtingen bij de conservator of adjunct-conservators. 
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