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Het jaar 2003 is intussen weer voorbij.  Veel gebeurtenissen zullen een grote invloed 
hebben op het nieuwe jaar en de daaropvolgenden.  Er zijn weer een reeks kleine 
stappen gezet in het wordingsproces van het natuurreservaat Abeekvallei. 
 
De erkenning van dit natuurreservaat verleden jaar heeft al vruchten afgeworpen.  
De inrichtingswerken, voorzien in het beheerplan, zijn al een flink stuk opgeschoten. 
Vooral in de gebieden waar grote blokken aaneengesloten terreinen liggen, beheerd 
door Natuurpunt, is de vooruitgang zichtbaar. 
Dit jaar hebben we een  project aan het publiek kunnen voorstellen, nl. de omgeving 
van het Monshof in Reppel.  De eerste grote grazers zijn er aangekomen en ze 
worden ingezet om te helpen bij het beheer van de terreinen.  De eerste resultaten 
zijn hoopgevend. 
Dit jaar zijn er meerdere gebieden klaar gemaakt waar runderen uitgezet kunnen 
worden. 
 
In samenwerking met JNM zijn er enkele activiteiten geweest, met als hoogtepunt het 
jaarlijks natuurkamp.  Op die manier kan de jeugd in een ontspannen sfeer kennis 
maken met de natuur. 
 
Ons bezoek aan onze vrienden van de afdeling Zemst - Kapelle-op-den-Bos zullen 
we niet snel vergeten.  We werden er werkelijk in de watten gelegd.  Prachtige 
wandelingen, lekker eten en drinken en vooral de vriendschappelijke sfeer maakte 
deze dag tot een hoogdag voor alle deelnemers. 
 
De jaarlijkse activiteiten, zoals de paddenoverzetactie, worden onverdroten 
voortgezet. Vele uren worden besteed om de talloze amfibieën veilig naar hun 
voortplantingsplaats te brengen.  De  veertiendaagse opnames van  de waterstanden 
in de vele peilbuizen kostten veel uren inzet, maar zijn van een groot weten-
schappelijk belang.  
 
De inzet van de vele vrijwilligers om het hele gebeuren in het reservaat op te volgen 
is bewonderenswaardig.  Ook de mensen van de terreinploegen hebben dit jaar zeer 
veel werk geleverd onder soms moeilijke omstandigheden.  Dank zij hen is er een 
zichtbare verandering in het reservaat waar te nemen. 
 
We denken ook aan de toekomst.  Omdat de vismigratie op de Abeek nog steeds 
problematisch is hebben we dit jaar een evaluatie gemaakt en een planning om er 
iets aan te doen. De kleine problemen kunnen relatief snel opgelost worden.  De 
grote knelpunten moeten bekeken worden in functie van het ganse stroombekken 
van de Abeek.  Daarom hebben we het stroomgebied op Belgisch grondgebied 
gekoppeld aan het Nederlandse deel om na te gaan hoe die “mysterieuze” Abeek er 
nu eigenlijk ineenzit.  We volgen het water van af de bron tot aan de monding in de 
Maas. 
 
In dit jaarboek kun je alles rustig nalezen. 
 
Namens het ganse bestuur van de afdeling wens ik iedereen een goede gezondheid 
en een jaar vol met gelukkige momenten. 

             Paul Capals  
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10 JARIG BESTAAN VAN ONZE AFDELING IN 2004 
 
Op 29 januari 1993 werd het “Collectief Abeek” opgericht met de bedoeling het 
natuurbehoud rond de Abeek te behartigen.  Hieruit ontsproot op 26 augustus 1994 onze 
“Afdeling Meeuwen-Gruitrode en Peer”.  Intussen zijn we bijna 10 jaar verder.  Er is heel 
veel gebeurd in die jaren, en dat moeten we vieren. 
Op onze Algemene Vergadering van vrijdag 23 januari 2004 zullen we samen afspreken 
hoe we dat gaan doen. 
 
 
Een kievitkuiken net uit het ei.  Midden in een 
prachtig landschap. Deze jonge vogel heeft het 
getroffen. Hij werd geboren in één van de 
natuurgebieden die Natuurpunt in Vlaanderen 
beheert. 
De gemiddelde Vlaamse kievit heeft minder 
geluk. Hij moet het stellen met een landschap 
dat zwaar verminkt is door een ordeloze 
bebouwing en een toenemende groot-
schaligheid. In onze dichtbevolkte omgeving 
staan natuur en landschap onder zware druk. 
Natuurpunt wil die tendens breken en ons 
landschap opnieuw kleur geven. 
Dat doen we onder meer door aankoop en beheer van natuurgebieden. De vereniging 
beheert ruim 12.000 hectare natuur, verspreid over 400 gebieden in Vlaanderen. Die zijn 
toegankelijk voor iedereen. In de grootste terreinen vind je uitgestippelde wandelpaden 
en kijkhutten, bij sommige zelfs een heus bezoekerscentrum.  Door overleg - en 
desnoods actie - proberen we ook het overheidsbeleid rond natuurbehoud en ruimtelijke 
ordening de goede richting uit te sturen. 
Hoe meer Vlamingen hun engagement voor de natuur tot uiting brengen, hoe sterker we 
daar voor staan.  Bijna 50.000 gezinnen zijn al lid van Natuurpunt.  Samen geven ze een 
krachtig signaal aan de overheid.  Maar ook jouw steun is nodig! 
 
KOM UIT JE SCHELP.   DE NATUUR HEEFT JE NODIG.   EN VICE VERSA. 
 
De lezer die nog geen lid is kan dit worden samen met zijn gezin door 17,5 euro te 
storten op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt vzw, Kardinaal 
Mercierplein 1, 2800 Mechelen. De leden van Meeuwen-Gruitrode en Peer ontvangen 
naast het ledenblad Natuur.blad ook, ons Jaarboek Abeek. Je ontvangt een 
welkomstpakket met daarin een fraaie wandelgids met 30 uitgestippelde wandelingen in 
de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen. Je vindt er ook een CD met de meest 
voorkomende vogelgeluiden. 
 
Overschrijven is oké, maar domiciliëren is beter!  De domiciliëring van jouw  
lidmaatschap bespaart de vereniging jaarlijks heel wat administratie én dus kosten.  Als 
bedankje bij domiciliëring ontvangt ieder lid een boeiend leesboek over het leven van de 
roodborst; een onschuldig vogeltje met verborgen kantjes. 
 
Door een gift te storten op rek nr. 293- 0212075-88 van Natuurpunt Beheer vzw met 
vermelding project nr. 8830, draag je rechtstreeks bij tot het verwerven van natuur-
gebieden in de Abeekvallei.  Vanaf 30 euro krijg je een attest voor je belastingsaangifte. 
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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@tiscali.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 
Michel Bollen, Valstraat 1, 3670 Meeuwen Tel.: 011 79 32 81 
  GSM 0496 93 23 83 e-mail: michielbollen@hotmail.com 
Piet Coninx, Lijsterbessenlaan 10, 3990 Wijchmaal GSM: 0485 53 33 54 
Erik De Smedt, Rondstraat 3, 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 
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 : marctimmers123@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 
      e-mail: vandingenentack@tiscali.be 
Marina Vanhoef,  Fissebosstraat 16, 3990 Peer 
Eugéne Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen, 011 79 19 12 
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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. 
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 4. Aankoopcel 
  
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel  
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
 
 
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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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 
okt. 2003 63 83 146 

 
Opmerking: vanaf 2002 geldt het lidmaatschap voor het gehele gezin. 
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FEEST BIJ NATUURPUNT MEEUWEN-GRUITRODE & PEER IN REPPEL 
 
Drie belangrijke data en feiten in onze korte geschiedenis waren voldoende reden 
om feest te vieren, dit wereldkundig te maken en mensen uit te nodigen om met ons 
te vieren. 
 
22 juli 2002  
Een memorabele datum voor de natuur in de Abeekvallei. Op die dag tekende 
Minister Vera Dua het ministeriële besluit, waarbij gronden van Natuurpunt in de 
Abeekvallei als natuurreservaat erkend worden.   
 
17 november 2002 
Dag van de natuur.  Na de beheerwerken werd een belangrijke overeenkomst 
gesloten voor de aankoop van bijna 5 ha gronden in Reppel.  Door deze aankoop 
werd de kaap van de 100 ha natuurgebied in beheer overschreden. 
 
7 mei 2003  
Opening Monsbemden  
De Abeek is de levensader van het in oktober 2002 goedgekeurde Europese project 
Kempen~Broek.  De bovenloop van die Abeek, die buiten het eigenlijke Kempen~ 
Broek ligt, is als buitenkamer in dit gebied opgenomen.  Hierdoor worden werken 
voor 50 % gesubsidieerd door de Europese Unie. 
De eerste werken, uitgevoerd door de sociale werkplaats van Natuurpunt, in dit 
project is de afrastering van de Monsbemden, waardoor grote grazers kunnen 
losgelaten worden in dit gebied.  Deze begrazing kan als voorbeeld gesteld worden 
voor grote delen van de Abeekvallei. 
 
De Heer en Mevrouw  
William en Frieda Buyse-
Pauwels, eigenaars van 
het Monshof, waren zeer 
gastvrij om ons en onze 
genodigden toe te laten 
op hun eigendom.  Het 
was een mooi decor om 
een officiële opening met 
receptie te doen, zoals 
het past bij zulke 
gelegenheden.  De plaat-
selijke beleidsvoerders, 
voorzitters van alle 
Limburgse afdelingen 
van Natuurpunt, voorzit-
ters van de plaatselijke 
culturele verenigingen en 
de omwonenden waren 
uitgenodigd. 
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De weergoden waren ons gunstig gezind, het was een stralende dag, waar we de 
genodigden en pers waardig konden ontvangen.  Een honderdtal mensen kwam 
opdagen. 
 
Freddy Janssens gaf, als conservator, uitleg aan de journalisten over het hoe en 
waarom van natuurinrichting, herinrichting en begrazing van dit gebied.   Als 
gedegen kenner van de potenties en de toekomstmogelijkheden van dit gebied, was 
hij het best geplaatst om die taak op zich te nemen. 
 
Paul Capals, als voorzitter van de afdeling, opende het officiële gedeelte met een 
toespraak, waarin hij te kennen gaf, dat het een feestelijke dag was voor de natuur 

en de Abeek in het 
bijzonder, een reser-
vaat dat ons als leden 
van deze afdeling van 
Natuurpunt nauw aan 
het hart ligt. 
“We hebben als doel 
gesteld deze vallei te 
beschermen, op dit 
moment hebben we al 
meer dan 100 ha in 
beheer.  We hebben alle 
reden tot feestvieren.  
Ons reservaat is erkend 
bij Ministerieel Besluit 
van 22 juli 2002 als 
natuur-reservaat E-209 
“A-beekvallei”.   
Er is het project Kem-
pen~Broek, waarin wij 

een verbindingsfunctie vervullen met de Hoge Kempen, wat voor ons een 
meerwaarde is en mogelijkheden biedt naar projecten en natuurwerken. 
Ik weet dat onze afdeling Willy Ibens nauw aan het hart ligt, dat hij een boontje voor 
ons heeft, en zijn blij dat hij vandaag hier aanwezig is.  We bedanken hem voor zijn 
komst.“ 
 
Willy Ibens, Algemeen Directeur van Natuurpunt, benadrukte het belang van de 
leden en vrijwilligers van Natuurpunt om iets te verwezenlijken, zoals vandaag de 
erkenning en werking van het reservaat de Abeekvallei. 
Voor hem is het belangrijk dat er overal in Vlaanderen aan de afdelingen, leden en 
de vrijwilligers ondersteuning kan gegeven worden.  In die optiek kwam hij graag 
naar het verre Limburg, naar het verre Meeuwen/Peer/Bocholt om de mensen hier 
een hart onder de riem te steken, ze te bedanken voor de inzet. 
 
Ignace Schops als provinciaal natuurconsulent voor Limburg hield in naam van 
Natuurpunt Limburg een toespraak.  Hij stelde, met elementen van een kinderpuzzel, 
op een heel visuele en duidelijke manier voor hoe het landschap opgebouwd is met 
natuurelementen en hoe dit op een logische wijze in en bij elkaar kan passen.   
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Men ervaart het landschap waarin de natuur een belangrijke rol speelt.  Analoog 
hiermee verwees hij naar de Abeekvallei, die voor een deel het landschap bepaalt, 
en prees ons voor de geleverde inspanningen en moedigde ons aan om voort te 
werken   
 

Gedeputeerde Frank 
Smeets prees onze 
inspanningen en inzet om 
de natuur, het landschap te 
beschermen en de manier 
waarop de gemeenten 
Meeuwen-Gruitrode, Peer, 
Bocholt en Bree hierin 
betrokken worden.  Hij stel-
de dat deze beek niet 
ophoudt aan de grens, ze 
loopt verder op Nederlands 
grondgebied.  Ze past voor 
een deel, mooi in het 
grensoverschrijdende pro-
ject Kempen~Broek. 
Het is nu precies wat het 
provinciale natuurbeleid 
nastreeft: de eigenheid van 

het gevarieerde Limburgse landschap, in haar verscheidenheid, te versterken en 
natuurverbindingen te creëren, die gemeente- en zelfs landsgrenzen overschrijden.   
 
De heer Theo Kelchtermans, 
burgemeester van stad Peer, 
de heer Erik Vanmierlo 
schepen van leefmilieu en 
sociale zaken van de 
gemeente Bocholt en 
mevrouw  Wies Dreezen van 
de gemeente Meeuwen-
Gruitrode, werden uitgeno-
digd om het natuurre-servaat 
in Reppel officieel te openen.   
 
 
Het doorknippen van het lint 
werd op beeld vastgelegd 
door de pers en op applaus 
onthaald door de aanwe-
zigen. 
 
Paul Capals nam vervolgens de mensen op sleeptouw om ze te gidsen door het 
gebied.  Van op de vleermuizenkelder hadden de wandelaars een mooi uitzicht op 
een deel van het gebied en konden het open karakter van de Monsbemden waar-
nemen, voor zover dat al verwezenlijkt is. 
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Vervolgens gaven de mensen van Natuurpunt een woordje uitleg bij en over de 
rustbanken die mooi omtuind zijn door houten vlechtwerk, wat het geheel een intiem 
en rustgevend karakter geeft.  Het is trouwens de rust, de stilte die Natuurpunt biedt 
aan de mensen, die hier vrij en ongedwongen mogen komen wandelen en verpozen.  
Het is mede vanuit de optiek, natuur voor iedereen, dat dit gebied heringericht werd 
en waarin die grazers hun werk als natuurbeheerders doen. 
 
Door omstandigheden 
konden de runderen toen 
nog niet voor hun taak 
ingezet worden, maar dat 
deed niets af aan de 
uitstraling van de Mons-
bemden, met de hooi- en 
graslanden, welke de ach-
terkant van het Monshof 
omsluiten. 
 
De aanwezigen konden 
vaststellen hoe wij als 
leden en vrijwilligers van 
Natuurpunt Meeuwen-
Gruitrode & Peer en de 
mensen van de sociale 
werkplaats met de mede-
werking van de eigenaars 
van het goed bijgedragen hebben aan natuurbehoud 
en natuurinrichting. 

 
Na de inspanning 
kwam de ontspanning, 
de genodigden werden 
allen uitgenodigd op 
de receptie, die onder 
een stralende zon en 
in een prachtig decor 
plaatsvond en waar 
ieder zijn dorst en 
honger kon stillen en 
nog nagepraat werd 
over deze activiteit. 
 
Voor de aanwezigen 
was dit een geslaagde 
dag.   
  

         
                   Jan Hendrikx 
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VERBROEDERING MET NATUURPUNT ZEMST- KAPELLE OP DE BOS 
 
Op zondag 25 mei gingen we met de afdeling op bezoek bij onze vrienden van Zemst-
Kapelle o/d Bos. Zoals jullie hebben kunnen lezen in het vorige jaarboek waren zij vorig jaar 
komen kijken naar onze reservaten en dit jaar was het onze beurt om bij hen een kijkje te 

gaan nemen. Het was uiteraard weer 
een prachtige dag, de zon was van de 
partij en iedereen had er zin in. 
Rond 8u30 vertrokken we in Meeuwen 
en omstreeks 10u arriveerden we dan in 
Zemst-Laar, waar we al onmiddellijk 
werden getrakteerd op koffiekoeken en 
koffie. Na een eerste gezellige babbel 
vertrokken we richting Vriezenbroeck in 
Hofstade. Dit is het eerste natuurgebied 
dat nog voor de fusie werd aangekocht 
door de toenmalige afdeling van 
Natuurreservaten MENZZ. Het Vriezen-
broeck is gelegen langsheen de Dijle en 
ligt verder ingesloten door de E19 
(Brussel-Antwerpen) en de spoorweg 
Mechelen-Hofstade. Het is een nog 
mooie brok natuur in deze erg 
verstedelijkte regio. De deskundige 
uitleg werd gegeven door Ronny.  
Na deze mooie wandeling werden onze 
hongerige magen getrakteerd op een 
heerlijke maaltijd klaargemaakt door de 
chef-kok van de afdeling: Geert. Een 
soort hutsepot met brood: werkelijk zeer 
goed. 
In de namiddag kregen we een 
rondleiding in het Kollintenbos in Zemst-
Laar, een broekbos gelegen vlak naast 
het beruchte Bos van Aa en jawel, 
gelegen vlak langs de Aa-beek. Dit bos 
zou nog een stuk historisch bos zijn met 
een zeer hoge ecologische waarde. De 
uitleg werd hier verzorgd door Eddy en 
Pallieter (de conservators) en Herman 
(de voorzitter). 
Als afsluiter kregen we nog vlaai en 
koffie aangeboden waarbij Pallieter nog 
een circusnummer opvoerde op de 
muziek van Urban Trad. Na nog wat 
foto’s genomen te hebben en nog wat te 
hebben nagekeuveld was het tijd om 
huiswaarts te keren. Ieder van ons 
kreeg nog een afscheidscadeau mee: 
een T-shirt, een theelichthouder en een 
infomap over Natuurpunt Zemst-Kapelle 
o/d Bos.  
 

Volgend jaar is het weer onze beurt om hen even warm te ontvangen ...            Erik Desmedt 
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JEUGDBOND  
VOOR NATUURSTUDIE EN MILIEUBESCHERMING V.Z.W.  
 
Jubileum 5 Jaar JNM Afdeling Aa-beek  
 
Op 30 december 2002 bestond JNM Aa-beek 5 jaar… en dat moest natuurlijk gevierd 
worden!  
 
8 maart 2003 was het zover: ons eerste Lustrumfeest! 
Voor de gelegenheid huurden we het Lutgarthof te Meeuwen af. 
Voor de piepers, INI’s en natuurlijk enkele mensen van de begeleiding begon het 
geheel om 13.30 met een spetterende activiteit in het bos (zie volgende pagina). 
Ondertussen hielden de andere begeleiders zich bezig met tegen de sterren op 
belegde broodjes te smeren, ze te schikken, tafels klaar te zetten, foto’s uit te stallen, 
de diaprojector klaar te zetten, want om 17.00 werd het grote publiek verwacht…   
 

De ouders van de leden, onze 
eigen ouders, de bestuurs-leden 
van Natuurpunt en enkele van onze 
oud-leden waren uitgenodigd. En 
dat waren heel wat mensen, want 
in die vijf jaren is onze afdeling van 
vier mensen uitgegroeid tot wat ze 
nu is: met 50 leden tussen de 8 en 
de 25 jaar kunnen we ons be-
schouwen als een van de grotere 
en actievere JNM-afdelingen in 
Vlaanderen. 
De receptie en de diareeks werden 
een succes… maar voor onze 
ouders, de bestuursleden van 
Natuurpunt en onze oud-leden was 
de avond net begonnen: zij waren 
nog uitgenodigd op een spaghetti-
maaltijd.  Een ideale gelegenheid 
om eens na te praten over de voor-
bije jaren en tegelijk een gelegen-
heid  om al die mensen eens flink 
te bedanken.   
Na het eten had iedereen ook nog 
eens de gelegenheid om naar de 

paddenoverzet te gaan kijken en dat werd dan ook gedaan!  Tijd om de tafels te 
ruimen en de koek klaar te zetten… 
 
Het opruimen duurde tot in de vroege uurtjes en iedereen was voldaan na een 
geslaagde dag…      
             JNM 
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… ‘s Namiddags in het bos 
  
Zaterdag 8 maart om half 2 kon je plots – tot grote schrik van de buurtbewoners – een 
hele horde luidruchtige JNM-ers ontdekken op het Lutgarthof. Even later trokken we met 
bijna de hele groep, waarvan 5/6 piepers, het mysterieuze Donderslagbos in.  
 
Onze eerste stopplaats was een oude boom met spijkers in. Philippe en Hervé vertelden 
dat de mensen vroeger, als ze ziek waren, een spijker in de boom klopten ter hoogte van 
waar ze pijn hadden. Niemand leek erg geïnteresseerd in geschiedenis dus stormden we 
weer verder.  Bij een boom vol elfenbankjes stopten we weer even en werden enkele 
mensen op de knieën gedwongen. Met daar nog enkele mensen bovenop vormden we 
een piramide. Nadat deze was ingestort trokken we kreupel verder. We vergaten zelfs 
een stoppunt, zodat we later terug moesten naar een omgevallen boom waar een 
bijzondere plant stond die er nu niet meer stond.  Blijkbaar hadden de begeleiders iets 
met bomen want nu kwamen we bij een boom met een erg gerimpelde (gegolfde) 
schors, dus mochten we golven maken en onze handen de lucht in zwieren.  Na een 
tijdje stappen kwamen we bij iets zeer … ik weet niet hoe het te noemen maar plezant 
was het!  Een boer had een hoop leem op een berg op zijn akker gesmeten om onder 
zijn grond te ploegen maar het was absoluut geen gewone leem: De bovenkant was hard 
en wat eronder zat niet, wat nogal een golvend effect gaf!!  Je kon er gewoon op staan 
doch sommigen wisten toch een zwakke plek te vinden in de korst en verloren net hun 
schoenen niet.   
 
Toen een paar mensen begonnen door te krijgen dat die leem toch wel een beetje stonk, 
gingen we vlug verder tot we terug in het bos waren.  Hier wachtte ons echter een 
nieuwe verrassing: we werden aan elkaar vastgeknoopt!  Toen we Yannick 
vastgebonden hadden achtergelaten kregen enkele piepers plots de boom der wijzen in 
het oog en mochten we hem 3 vragen stellen.  De boom antwoordde niet zodat we 
dachten dat hij het niet wist, dus gaven Philippe en Hervé maar antwoord (zij hoorden de 
boom wel).  Bij de 6e speciale boom van deze wandeling besloten we, nadat er gezegd 
was dat er veel insecten in deze dode boom leefden, op zoek te gaan naar de boerderij 
die op ons kaartje stond aangegeven.  We vonden alleen de overschotten (enkele 
bakstenen) van wat ooit de stallen waren, maar kregen wel foto’s en plannen te zien van 
hoe de boerderij er ooit had uitgezien.  Hier speelden we een boerderijdierenspel: je 
kreeg een kaartje met een dier op je rug gespeld en 
moest door middel van vragen stellen aan anderen te 
weten komen welk dier je was.  Toen we uitgespeeld 
waren kwamen we bij een donker dennenbos.  
Philippe vertelde ons over de bokkenrijders en ook dat 
er nog steeds in dit bos leefden.  Ondertussen hadden 
we wel gemerkt dat Hervé, Jelle en Pieter-Paul 
verdwenen waren en was het geen echte verrassing 
meer toen ze ons plots overvielen.  We renden tot op 
de heksenberg (een Romeinse grafheuvel denkt men) 
en begonnen naar vogels te speuren.  Nadat we 2 
papieren vogels hadden gevonden die Philippe er in 
de bomen had gehangen wandelden we op ons 
gemak terug naar het Lutgarthof.  Daar hadden de 
achterblijvers ondertussen voor lekkere hapjes en 
drankjes gezorgd.  Nadat die op waren was het voor ons afgelopen. 
 
Anne Feyen 
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Het was een warme vrijdag in de maand augustus in het jaar 2003.  Alles was vredig 
in de vallei van de Abeek in Reppel.  De beek kabbelde. Een specht roffelde.  Het 
ijsvogeltje ving een visje.  Een Galloway-rund dropte een verse vlaai.  Hervé 
geeuwde en ging eens op zijn andere zij liggen;  maar toen opeens …  
daar kwamen de PIEPERS:  

 
 
Daan, Remke, Annelieke, 
Ruben, Brecht, Pieter, 
Els, Inne, Tjen, Giel, 
Sarah, Celine, Joris, 
Evelien, Koen, Thomas, 
Amber, Tomas en Pieter-
Paul.  Er waren ook pie-
pers van andere Lim-
burgse afdelingen bij.  
Giel en Thomas kwamen 
helemaal van Sint-Trui-
den, met de fiets nog wel! 

 
We begonnen met een 
kennismakingsspel.  Zo 
leerden we iedereen zijn 
naam kennen. Tijdens het 
spel mocht je met een 

knuppel op de anderen hun hoofd kloppen.  Gelukkig geraakte niemand buiten 
westen.  Daarna werden de piepers ingedeeld in groepjes.  Elk groepje was een 
beekvallei westen.  Op verschillende posten werden de groepjes ondervraagd.  De 
posten moest je aan de hand van een kaart vinden.  Hoe groter de natuurkennis van 
een groepje, hoe beter de kwaliteit van hun beekvallei. 

 
Na het overheerlijke avondmaal (wortelpuree, groenten en lekkere vegetarische 
worstjes) gingen we fuiken controleren.  De fuiken zijn bedoeld om amfibieën te 
vangen, maar we vingen enkel visjes.  In de vijvers rond het Monshof vingen we 
zonnebaars, gewone baars, riviergrondel en vetje.  In de Abeek vingen we een 
riviergrondel, een zwanger driedoornig stekelbaarsje en een paling van een halve 
meter lang!  Jammer genoeg kon de paling ontsnappen voordat iedereen hem gezien 
had. 

 
Zaterdagmorgen kwamen er nog 2 meiden bij: Silke en Eliane. In de voormiddag 
probeerden we de piepers iets te leren over vieze beestjes.  Eerst deden we een 
spelletje met zoekkaarten een daarna speelden we pictionary.  Een pieper moest een 
vies beestje zoals een zoetwaterpissebed of een bloedzuiger tekenen en de anderen 
moesten raden wat het was. 

 
‘s Middags aten we boterhammekes en daarna was het platte rust. In de namiddag 
fietsten we naar een naburig dorp om daar een wandeling te gaan maken in de 
Abeekvallei.  We gingen door bos, rietveld en weiland,  maar vooral…  DOOR DE 
BEEK!  Dit was zeer verfrissend. 
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Terug op de kampplaats aangekomen aten we overheerlijke spaghetti. De piepers 
die van corvee waren moesten helpen met de afwas. Toen alles was opgeruimd 
gingen we in de avondschemer op zoek naar vleermuizen. Bart, onze 
vleermuizenspecialist, gaf de nodige uitleg over deze beestjes. Hij liet de vleermuizen 
aan ons horen met een ‘bat detector’. Dit is een apparaat dat het ultrasone geluid 
van vleermuizen verlaagt zodat wij die kunnen horen.  Aan de hand van dit geluid 
kon Bart zeggen welke vleermuizen er rondvlogen. Dit waren gewone dwerg-
vleermuizen. Toen te donker werd keerden we terug naar de kampplaats. Daar werd 
het kampvuur aangestoken. Enkele lieftallige leidsters hadden ondertussen pudding 
gemaakt. Mmnmrn heerlijk... 
En daarna… oogjes dicht en snaveltjes toe!  Dat duurde wel effen. 

 
Zondagvoormiddag speelden we een bosspel. Het speelde zich af in de toekomst. 
De Smeerlappen en de Rotzakken hadden de wereld vernield en vochten nu voor de 
laatste restjes zuiver water. Het water werd echter vervuild door vervuilers. Vuil water 
konden ze echter zuiveren met een 
waterzuiveringsinstallatie. De groep 
die het meeste zuivere water kon 
verzamelen werd de winnaar. 
 
In de namiddag deden we 
natuurstudie. Het thema was water. 
De piepers mochten kiezen met wie 
ze meegingen.  Koen vertelde over 
libellen en vlinders. Hervé liet de 
mooiste oeverplanten zien en ik 
schepte de beestjes uit water. Zo 
vingen we salamanderlarven, een 
waterschorpioen, een platworm, 
ruggenzwemmers en allerlei 
waterkevers. 

 
 
 
‘s Avonds kwamen de ouders en kon 
het pannekoekenfestijn beginnen. Er 
werd gedronken, gegeten, gelachen 
en naar de prachtige muziek van 
Tjen en zijn familie (‘Company Quint’ 
genoemd) geluisterd.  En toen kwam 
er Galloway-rund met een dikke 
snuit... en het piepkamp was 
gedaan. 
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JEUGDBOND  
VOOR NATUURSTUDIE EN MILIEUBESCHERMING V.Z.W.  
 
 
 
 
Lid worden van J.N.M. Afdeling Aa-beek ? 
 
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) 
 

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 Bart Mulkens 
Snepstraat 21 Broekkantstraat 9 Weg naar Ellikom 100 Wiekersbeekstraat 57 
3670 Gruitrode 3670 Meeuwen 3670 Meeuwen  3960 Bree 
089 85 48 47 011 79 22 58 011 79 19 02  089 47 26 84 
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RESERVATENWERKING 2003 ABEEKVALLEI 
 
     
VEILIGSTELLING 
 
In 2003 werd 5,8 ha aangekocht, terwijl voor 12,5  ha gronden aktes bij de notaris 
verleden werden (aangekocht in 2002).  Daarmee nam de oppervlakte Abeek-
reservaat toe tot 108,2 ha, waarvan 90,6 ha in eigendom en 17,6 ha in huur. 
In totaal werden 19 notariële aktes verkoopsaktes opgemaakt, met een oppervlakte 
variërend van 7 are tot 4,75 ha.  
 
Na 8 jaar werking is bijna 13 % (82,2 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 1ste fase Abeekvallei (oppervlakte 580 ha, gedeeltelijk ook 
bosgebied) is 14 % (80,2 ha) in beheer door de vereniging. 
 
De belangrijkste uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in Ellikom: 
Aan de Slagmolen (1,41 ha) en Meeuwen: De Goorten (0,99 ha), Voorbroeken (0,75 
ha) en Vliegen Eynde Bemden (0,45 ha). 
 
Voor de situering van de terreinen in beheer wordt verwezen naar de kaarten. 
 
 
REGULIER BEHEER, 
INRICHTINGS- EN OMVOMINGSBEHEER 
 
Een 10-tal beheerwerken (zondagvoormiddagen) werden georganiseerd. Veel werk 
werd (ook op de Dag van de Natuur) door vrijwilligers gestoken in opruimwerken.  
 
In januari werd door Sociale Werkplaatsen van de ‘Vereniging voor natuurbeheer 
en landschapszorg’ het moeras achter het Monshof voort opengekapt en werd het 
hout afgevoerd.  Ook het heideperceel van de gemeente werd sterk gedund. 
 
Tussen april en begin juni werden door de Sociale Werkplaatsen volgende percelen 
afgerasterd: de graslanden en vijvers van Reppel (1 klein en 3 grote begrazingsblok-
ken met een totale oppervlakte van 8,0 ha, incl. de vijvers en poelen), het 
heideperceel van de gemeente Meeuwen-Gruitrode (6,7 ha), het open bos aan de 
Damp (3,3 ha) en het grasland (1,3 ha) op de Bullen.  De percelen gelegen bij de 
samenvloeiing van de Gielisbeek met de Abeek (Berenheidebemden-Slagmolen-
bemden, 1,7 ha)  werden in de tweede helft van november ingerasterd.  In totaal 
werd rond 17 ha grasland, ruigte en heide 6,0 km afrastering geplaatst.  Deze werken 
kaderden in het Europese project Kempen~Broek. 
 
Op 8 mei kende de opening van de reservaatsteel in Reppel en de viering van de 
erkenning van het meer dan 100 ha grote reservaat behoorlijk veel belangstelling. 
Zie elders in dit jaarboek voor een uitvoerig verslag. 
Een week later (15 mei) werden er de eerste grote grazers (5 Galloway-runderen: 2 
koeien en 3 ossen) uitgezet.  Ze zullen een deel van ons maaiwerk overnemen 
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Eind juli dienden we jammerlijk genoeg onze mooiste koe af te voeren met een 
oogkwetsuur en –ontsteking. 

 
 
 
Door het zomer-
weer kon ook het 
maai- en hooi-
programma vlot 
afgewerkt worden.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WANDELINGEN 
 
Een 6-tal publieke wandelingen in en door het reservaat werden georganiseerd. 
Enkele wandelingen op aanvraag dienen  nog vermeld te worden. 
Er is nog altijd geen vordering gekomen in het dossier “wandelcircuit Ellikom-
Erpekom” . 
 
 
PLANNING 
 
Bijkomende Galloway-runderen zullen worden uitgezet op de afgerasterde percelen 
in Ellikom, Meeuwen en Wijshagen.  
De bomen op het heideterrein van de gemeente langs de Weg naar Zwartberg zullen 
voort gedund worden.   
Het perceel Aen de Slagmolen zal geplagd worden over een oppervlakte van 0,7 ha, 
het heideterrein van de gemeente langs de Weg naar Zwartberg zal op een 
kleinschaligere wijze geplagd worden.  Bouwvergunningen voor het aanmerkelijk 
wijzigen van het reliëf (5 cm) in natuurgebied werden hiertoe aangevraagd.  
Het Corsicaanse dennenbestand Aen de Slagmolen zal gekapt worden eind volgend 
jaar. Op het perceel Exelmanshoeven zullen voor een deel de Amerikaanse eiken 
gekapt worden. 
Het moeras achter het Monshof zal voort worden opengekapt in februari.  De 
Weymouthdennen rond de vijver achter de Kraaikens worden verwijderd en de vijver 
zal mee ingerasterd worden. 
De populieren achter de Pastorij in Reppel worden gekapt indien we een koper 
vinden. 
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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 2003 geen aankopen. 
Het natuurreservaat bedraagt momenteel in deze zone: 18,2 ha. 
 
Beheer: 
In de eerste helft van januari werd het gemeentelijke heideterrein langs de Weg naar 
Zwartberg door de Sociale werkplaatsen voort gedund. Een 200-tal leerlingen van 
een school van Maaseik deden, via het project Educatief Natuurbeheer, het 
afvoerwerk van het takhout en stamhout op 14 en 15 januari. 
De percelen Grote Heide (gemeentelijke heide en perceel zuidelijk van de 
Bullenschool) en het open bos perceel Aan  den Damp werd in de tweede helft van 
mei afgerasterd en voorzien van toegangspoortjes.  Een omtuinde houten 
picknickplaats werd gecreëerd op het grote heideperceel.  
Het perceel tegen het Schietveld (zuidelijk van de Bullenschool) werd éénmaal (april) 
gemaaid.  Ook het weideperceel ter hoogte van het Osseven werd éénmaal 
(september) gemaaid. 
Het perceel zuidelijk van de Bullenschool werd begraasd door 5 paarden gedurende 
de periode begin september tot begin oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 4-tal locaties gronden aangekocht in 2003.  
Langs de Bullenbeek (Vlasrootbeek) werden volgende aankopen gerealiseerd:  
- Plokrooi, gehucht:  1 perceel elzenbroek, opp. 0,18 ha; 
- Vliegen Eynde bemden, 3 percelen elzenbroek, opp. 0,49 ha; 
- De Goorten: vijver met rietland, opp. 0,74 ha en een ruigte, opp. 0,24 ha; 
- Voorbroeken: opp.: 0,75 ha; 
- Pastorijbemden: ruigte, opp. 0,15 ha. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 16,2 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 juli en 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 tweetal plaatsen werd het natuurreservaat uitgebreid: 
- Klokbemden: elzenbroekbos, zuidelijk van de Dorpermolen, opp.: 0,10 ha; 
- Waterkant Ellikom: weide en elzenbroekbos, opp.: 1,25 ha. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 30,5 ha. 
 
 
Beheer:  
De twee kleine hooilanden 
(20 are) achter Erperheide 
(Ellicommerbemden) en 
het hooiland aan de Gielis-
beek (Slagmolenbemden) 
werden één maal gemaaid 
door de sociale werkplaat-
sen en opgeruimd door de 
jongeren. 
Er werd voortgewerkt aan 
de gedeeltelijke omvor-
ming van het rietland op de 
Erpercommerbemden naar 
hooiland, zoals voorzien in 
het beheerplan.  Deze wer-
den 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. 
De percelen aan de samenvloei van de Gielisbeek en Abeek werden in de tweede 
helft van november ingerasterd.  Het draadwerk rond het weekendverblijf werd op de 
dag van de natuur opgeruimd. 
Het grasland aan Luythegge kon niet meer begraasd worden door de koeien van de 
aangrenzende boer, gezien deze zijn gronden verkocht heeft aan een 
sierplantenkweker. 
 
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 1 aankoop uitgebreid met 1,70 ha:  
- Reppel, Waterbemden met 0,29 ha elzenbroekbos; 
- Ellikom, Aen de Slagmolen met 1 ha dennenbos en 0,41 ha akker in bosgebied. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 4 bedraagt momenteel 42,2 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheer: 
De hooilanden in deze zone werden door de sociale werkplaatsen grotendeels 
tweemaal gemaaid en gehooid.  Het hooi werd in ronde balen gedraaid en dient als 
bijvoedering van onze runderen in Reppel deze winter.  
Ook JNM, de Wildbeheereenheid Peer en klassen van de lagere school van Reppel 
en Grote Brogel hielpen mee met het afdragen van hooi.  De hooilanden 
Opdeweegh, Hendrix en Vanderhoydonks tweemaal of  deels tweemaal gemaaid . 
De hooilanden bij het Monshof werden deels éénmaal gemaaid en (na)begraasd met 
onze Galloway-runderen  en de schapen van het Monshof. 
De weg op het perceel Exelmanshoeven (westelijk van de Hoogstraat gelegen) werd 
op de dag van de natuur terug opengemaakt door het kappen van struikopslag op de 
rand. 
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GALLOWAYS, ONZE NIEUWE BEHEERDERS VOORGESTELD 
 
Half mei hebben we onze eerste “grote grazers” ingezet voor het beheer van onze 
graslanden in Reppel.  Volgend jaar worden ze ook gebruikt voor het beheer van 
onze percelen aan de samenvloeiing van Gielisbeek met Abeek, aan de Damp en de 
gemeentelijke heide. Het goedgekeurde beheerplan stelt een graasbeheer voor voor 
een 45–tal ha, die we momenteel in beheer hebben.  De veebezetting dient te 
variëren tussen 0,1-0,2 grootvee-eenheid per ha voor de heidepercelen tot 0,3 tot 0,5 
eenheden per ha voor natte voedselrijke situaties, of m.a.w. van 1 per 10 ha tot 1 per 
2 ha.   Waar mogelijk zetten we wel huisdieren van (hobby)boeren in,  zoals we nu 
doen aan de Bullenschool (paarden) of Sonisseheide en Monshof (schapen). 
 
De volgende tekst is van Ingrid Goovaerts van Natuurpunt, afdeling  Zuidrand-Antwerpen, 
waarvoor dank. 

 
 
 
De Galloway wordt 
vaak beschreven 
als een zeer oud 
en oorspronkelijk 
ras. Het zou 
afstammen van 
een gehoornd en 
zwart vee dat sinds 
de Keltische tijd in 
Schotland leefde. 
Zijn naam zou het 
te danken hebben 
aan het woord 
Gallovid of Gaul 
wat Gallisch 
betekent en 
verwijst naar de 

aanwezigheid van dit volk in het uiterste zuiden van de Schotse Lowlands. In deze 
streek, later het Graafschap Galloway genoemd, stonden de kuddes bekend om hun 
lange, donker en golvend haar. Ze waren ook zeer bestendig tegen het ruwe klimaat 
van dit kustgebied. 
 
Voor het midden van de 18e eeuw werd er weinig opgetekend over de Britse kuddes. 
Over de Galloway-runderen zijn enkel wat uitspraken bekend rond de kwaliteit van 
het vlees; het wordt beschreven als heerlijk, zacht, zoet en sappig. Gedurende de 
18e eeuw werden de kuddes dan ook in groten getale naar het zuiden gedreven en 
verkocht aan Engelse boeren. De dieren werden vetgemest op Engels gras en 
verhandeld op de Londense Smithfield-markt. Door de fokkers werden ze 
geselecteerd op hun hoornloosheid: de drijvers gaven daar de voorkeur aan omwille 
van de gemakkelijkere omgang. Vanaf 1780 gebeurde de selectie op de 
vleestypische eigenschappen. 
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Tegen het midden van de 19e eeuw komt er een einde aan de drijftochten. Het 
vleesvee wordt terug de heuvels ingestuurd en men stapt in Engeland over op 
melkvee. In 1851 brandt het Highland Agricultural Museum in Edinburgh af met een 
vernietiging van stambomen en oude documenten, van o.a. de Galloways, als 
gevolg. Een nieuwe registratie gebeurt in het Polled Herdbook; er zouden echter 
maar weinig Galloway-fokkers aan deelnemen. In 1877 start de Galloway Cattle 
Society of Great-Britain met een eigen registratie. In Groot-Brittannië stonden in 1991 
300 stieren en 8000 koeien geregistreerd. Oorspronkelijk werden enkel de zwarte 
dieren geregistreerd. In 1951 wordt ook de Dun Galloway (een vaalgrijze variant) 
opgenomen. De andere kleurvarianten worden nog later erkend en geregistreerd. 
Als meest visuele eigenschap komt het lange en golvend haar naar voor. De ruwe 
buitenvacht en zachtere binnenvacht vormen een ideale bescherming tegen wind en 
regen. Omwille van deze isolerende vacht is de vetlaag van het dier minder dik. 
Opvallend is dat ook de oorschelpen voorzien zijn van lange haren. 
De zwarte Galloway is waarschijnlijk het meest bekend. De andere kleurvarianten, 
vaalgrijs, rood, wit (vaak met donkere pigmenten rond de ogen, neus, oren, tepels) 
en gestreept (zwart, vaalgrijs of rood met een witte band rond het midden), zouden er 
echter ook altijd geweest zijn. 
 
 
De hoornloosheid wordt beschreven als 
een erfelijke, dominante eigenschap die 
spontaan kan optreden bij vrijwel alle 
gehoornde runder-rassen. Zoals al ver-
meld, werd er in de 18e eeuw door fokkers 
geselecteerd op hoornloosheid. 
Het gewicht van een koe varieert tussen 
450 en 590 kg. De schofthoogte bedraagt 
gemiddeld 120 cm. Dit kan bij een stier 
kan oplopen van 600 tot 900 kg. bij een 
gemid-delde schofthoogte van 135 cm. 
Een Galloway is vanaf 1,5 jaar ge-
slachtsrijp. Een koe krijgt haar eerste kalf 
meestal vanaf 2,5 jaar. De dracht duurt 9 
maanden en het kalveren (meestal van 1 
kalf) gebeurt vrij gemakkelijk. De kalfjes 
zijn gehard, sterk en vitaal en wegen 25 à 
30 kg. Een Gallowaykoe geeft niet zo veel 
melk als de huiskoe maar de melk zou 
zeer voedzaam zijn. Het kalf drinkt het 
eerste halve jaar bij de moeder en eet na 
een jaar enkel nog gras. Een koe baart zo 
een 10 tot 12 kalveren. 
Het graasgedrag van Galloways is zeer 
verscheiden. Ze eten zowel (grove) grassen als bramen, takken, twijgen,...Het is ook 
opvallend dat ze vaak eten wat door andere kuddes werd vermeden. Bijvoederen is 
niet nodig. 
Hun gedwee karakter wordt als zeer waardevol ervaren. Zelden wordt een razende of 
lastige stier aangetroffen. Toch worden ze als zeer moedig omschreven. Het is 
bekend dat zij in groep krachtig kunnen reageren wanneer hun rust wordt verstoord 
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door bijv. wilde dieren of honden. Ook hun zelfredzaamheid en 
acclimatisatievermogen wordt erg op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer en meer worden Galloways ingezet in het natuurbeheer. 
In vroegere tijden vormden grote en kleine grazers het landschap. Vele van deze 
wilde grazers zijn in onze streken echter uitgestorven. Ter vervanging worden nu 
runderrassen uitgezet die nauw verwant zijn aan hun wilde voorouders. De Galloway 
is een rund met veel primitieve kenmerken. Het is een sociaal dier dat in 
kuddeverband leeft en in kleine groepjes kan losgelaten worden in natuurgebieden. 
Het is zeer goed aangepast aan het leven buiten en vraagt weinig zorg. Zo heeft het 
geen hulp nodig bij het kalveren, dient het niet gemolken te worden en vindt het 
voldoende voedsel waardoor bijvoederen niet noodzakelijk is. Doordat het niet enkel 
grassen eet en sommige delen meer of minder begraast neemt de diversiteit van het 
landschap toe. Zijn vriendelijke, en rustige karakter is ideaal in natuurgebieden met 
een hoog bezoekersaantal. 
Toch nog dit. Ondanks het zeer zachtaardig karakter zijn deze dieren niet tam en 
kunnen ze niet vergeleken worden met de koeien die we kennen van op de boerderij. 
Het is ook belangrijk dat de dieren hun zelfredzaamheid behouden en niet afhankelijk 
worden van de mens. Er wordt dan ook gevraagd de dieren met rust te laten, er niet 
naar toe te lopen en ze niet te voederen. Ook de hond blijft het best aan de leiband. 
 
Bron: 
http://users.telenet.be/natuurpuntza/galloway.htm 
Felius, M. (1995,1996). Rundvee. Rassen van de wereld, Misset Uitgeverij, 
Doetinchem, NL: 35,48-51. 
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CURSUS KETTINGZAAG. 
 
In het voorjaar van 2003 organiseerden we een cursus kettingzaag voor 6 van onze 
medewerkers.  Niet omdat we nu meteen veel grote bomen willen gaan omzagen, 
maar wel om er veilig mee te kunnen werken.  Een kettingzaag is een gevaarlijk ding 
dat tot zware kwetsuren of ongevallen kan leiden. We gebruiken tijdens de 
beheerwerken sporadisch een kettingzaag om vooral opslag te verwijderen.  Het 
kappen van grote bomen laten we over aan professionele arbeiders.  De cursus 
bestond uit 2 lesdagen, 1 dag theorie en 1 dag praktijk. 
 
Om de gevaren goed te kunnen inschatten is er een technische kennis nodig over de 
werking en de verschillende onderdelen van de kettingzaag.  Tijdens het 1ste 
gedeelte van de eerste lesdag werden de verschillende onderdelen toegelicht.  Dit 
ging over de werking van de motor, de te gebruiken brandstof en smeerolie, het 
zaagblad en de ketting.  Er werd verteld hoe we het onderhoud moeten doen, de 
ketting moeten vijlen, de juiste ketting kiezen enz.  
 
Omdat we vooral veilig willen werken werd er ook veel aandacht besteed aan 
persoonlijke beschermingsmiddelen, de houding tijdens het zagen, de omgeving van 
de werkplaats en de veiligheid van de omstaanders of medewerkers. 
 
Het 2de gedeelte van de 1ste dag ging over de theoretische kant van het vellen van 
bomen.  Het is belangrijk dat de boom 
goed valt en niet scheurt.  De tech-
nieken voor het zagen van hout onder 
spanning werden toegelicht. 
 
Op de 2de dag kwam het praktische 
gedeelte aan de beurt.  We hadden, 
zoals voorzien in het beheerplan, de 
mogelijkheid om enkele bomen te vellen 
op de 10 ha in den Damp.  We hebben 
hier de theorie aan de praktijk kunnen 
koppelen en we ondervonden dat het 
niet altijd gemakkelijk is om de boom op 
de juiste plaats te laten vallen. 
 
Als eindproef werd er gevraagd om een 
steekoefening te doen met de 
kettingzaag. Hierbij was het de 
bedoeling om uit een stam een 
kabouterstoeltje te maken in één stuk.  
Niet gemakkelijk maar door enkelen van 
ons toch goed gelukt. 
 
Deze cursus kan je aanvragen bij het Educatief Bosbouwcentrum in Groenendaal 
v.z.w.  Zij sturen dan een ervaren onderrichter met het nodige gereedschap.  Indien 
je veel met de kettingzaag werkt is het zeker een aanrader. 

Michel Broeckman
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MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN 
IN HET NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI 
 
Opzet  
 
In het kader van monitoring (opvolging) sinds augustus 1999 worden, naast het 
nagaan van een aantal aandachtssoorten, de grondwaterpeilen in het reservaat op 
een 4-tal plaatsen opgevolgd.  Het uitvoeringsbesluit reservatenaankoop en -beheer 
stelt o.a. dat voor reservaten met een oppervlakte van 10 tot 100 ha één peilbuis per 
10 ha, met een minimum van 3, eenmaal per maand dienen opgevolgd te worden.  
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.  
Gestart werd ook met het opmeten van de waterpeilen in enkele op onze percelen 
voorkomende hoger gelegen veedrinkputten (hierover volgend jaar meer gegevens). 
 
Verloop in 2003 
 
De grondwaterstand volgt de hoeveelheden neerslag en evapotranspiratie (verdam-
ping).  Het neerslagtekort in de periode februari-september (maart uitgezonderd) doet 
het grondwater dalen vanaf het begin van het jaar tot eind augustus.  Daarna stijgt 
het grondwater lichtjes in september en daalt weer in oktober (door de droge maand 
september) om dan terug te stijgen. 
 
Grafiek: Maandelijkse neerslag en gemiddelde grondwaterpeil in 2003 van een 22-tal 
peilbuizen (zelfde als in 2002) in het reservaat Abeekvallei 
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Weer in 2003: heel veel zon, warm en droog 
 
Gemiddelde temperatuur lag vanaf maart tot oktober (september uitgezonderd) hoger 
dan het maandgemiddelde. 
De zomermaanden waren de warmste sinds de waarnemingen van het KMI. 
Opvallend is ook dat de maand november warmer was dan oktober, wat nooit eerder 
werd waargenomen. 
Ook was 2003, over de hele wereld genomen, het derde warmste jaar sinds het 
begin van de waarnemingen en dit na 2002 en 1998. 
De neerslag lag ook onder de gemiddelde maandwaarden met als opvallend droge 
maanden: februari, maart, juni en september.  In totaal viel er in Kleine Brogel slechts 
615  mm neerslag, terwijl 800 mm normaal te noemen is. 
 

Vergelijking maandgemiddelde temperatuur en neerslag in 2003 ten  
opzichte van gemiddelde en extreme waarden (gegevens voor Ukkel) 

 
 

 Neerslag in mm voor Kleine Brogel in overstromingsdagen in Reppel 
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Overstromingen 
Overstromingen deden zich een 6-tal maal voor in Reppel.  Dit wordt mede 
veroorzaakt door de constant hogere waterstanden in de Abeek op deze plaats. 
 
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 77 cm 
hoger dan het maaiveld, variërend van +60 tot +94 cm. 
- Geringste peilschommeling in de peilput Kwanten noord onder, op enige meters van 
de vijver gelegen: 6 cm schommeling tussen + 14 en +20 cm. 
- Relatief grootste peilschommeling deed zich voor in de peilput Erpecommerbemden 
heel boven: 100 cm. 
- Grondwaterstanden gedurende het hele jaar boven het maaiveld deden zich voor in 
volgende peilputten: Hendrix noord midden en noord onder,  Kwanten noord midden 
en noord onder. 
 

 
 
Vergelijking van oppervlaktewaterpeilen 
 
Waterpeil in de Abeek schommelde op het moment van het opnemen van 
grondwaterpeilen tussen 29 en 132 cm ter hoogte van de houten brug aan het 
perceel Hendrix,  tussen 49 en 182 cm ter hoogte van de houten brug Erpe-
commerbemden en tussen 4 en 36 cm ter hoogte van de Donderslagbemden. 
Het waterpeil van de eerste vijver (Aan de Damp) schommelde meer dan in vorige 2 
jaren: tussen 42 en 80 cm in 2002 (tussen 54 en 69 cm in 2001, tussen 56 en 80 cm 
in 2002). 
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Jaarvergelijking 
 
Gezien de beduidend minder hoeveelheid neerslag die viel in 2003, daalde het 
grondwaterpeil in de vallei met gemiddeld 6 cm tussen half december 2002 en 2003.  
Het gemiddelde peil over het hele jaar 2002 en 2003 over alle peilputten genomen 
daalde met 7 cm. De grootste gemiddelde daling doet zich voor bij de hoger gelegen 
peilputten op perceel Aan den Damp (daling -12 tot -21 cm); de daling was het 
geringst op het perceel Kwanten (+1 tot -5 cm). 
 
Lange termijn 
 
Enkel van een peilput van het Vlaamse Gewest (afdeling Water) gelegen langs de 
weg naar Zwartberg, zuidelijk van het gemeentelijke heideperceel zijn gegevens 
bekend vanaf 1987.  Het toonde maximale grondwaterhoogtes in 1988 en 1995, 
minima in 1992 en 1997.  De schommeling in deze peilput gelegen op ongeveer het 
hoogste punt van het stroomgebied van de Abeek (81,8 m TAW) bedraagt meer dan 
3 m.  
De waterstand nam in de eerste helft van dit jaar nog toe (voor de 2de helft van dit 
jaar zijn nog geen gegevens beschikbaar). Vermoedelijk zal door het droge jaar van 
2003 dit peil in de tweede helft van het jaar afnemen. 
 
 
Het toont aan dat de grondwaterstanden (reserves) momenteel nog hoog kunnen 
genoemd worden. 
 
 
 
Grafiek: Gemiddelde maand- en jaargrondwaterpeilen in meetpunt  7-0140  Wijshagen 
(Lambert X: 23104 m, Y: 193605 m) 
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GLADDE SLANG  (CORONELIA AUSTRIACA) 
 

Eind juni werd er door Ruben Schuer een dode gladde slang gevonden op de 
asfaltweg in de richting van ’t Broek in Meeuwen.  We kregen de voorbije jaren 
meermaals melding van gladde slangen uit dit gebied.  Tijdens enkele wandelingen 
werd ze ook gezien.   

We hadden al een tijdje de intentie om met lichtmetalen platen een onderzoek te 
doen naar het voorkomen van de gladde slang, maar het was er nog niet van 
gekomen. Deze vondst stimuleerde ons om op enkele van onze percelen met een 
inventarisatie te beginnen.  De platen worden opgezocht door gladde slangen, omdat 
eronder het warmer is.  Dit is een onderzoek dat lange tijd zal duren en waarvoor we 
de geschikte plaatsen moeten zoeken. Voorlopig is er nog één waarneming geweest 
van een levende gladde slang geweest.  In 2004 wordt het onderzoek voortgezet. 
 
 
 

Foto: de slang 
gevonden door 
Ruben, 34 cm 
lang, 26-06-2003, 
Gestelstraat 
Meeuwen 
FS 7660 
 
 

Om een beter zicht te krijgen over het leven van de gladde slang heb ik volgende 
beschrijving voorzien. Ze komt uit het boek ''Verspreiding van amfibieën en reptielen in 
Vlaanderen'' van Dirk Bauwens & Katja Claus. Een uitgave van De Wielewaal 
Natuurvereniging V.Z.W. 

 
1. Beschrijving 

 
De gladde slang is een vrij kleine, slanke slang met een onopvallende overgang 
tussen het lichaam en de smalle kop. Volwassen dieren bereiken een totale lengte 
(lichaam en staart) van 50-60 cm, uitzonderlijk tot 70 cm. De bovenzijde en de 
flanken zijn meestal bruingrijs.  Op de rug lopen twee rijen donkerbruine of zwarte 
vlekken. Deze vormen soms dwarse verbindingen of wekken in de lengte de indruk 
van een streep.  Ze vormen echter nooit een zigzag-tekening, zoals die meestal wel 
duidelijk aanwezig is bij de adder.  Ook op de flanken komen donkere stippen of 
vlekken voor.  Bovenop de kop is er een donkere U-vormige vlek die verder in de nek 
uitloopt in twee evenwijdige strepen.  Deze nektekening wordt soms gebruikt om 
dieren individueel te herkennen.  Een donkere band loopt vanaf het neusgat, door 
het oog, boven de mondhoek tot in de hals.  De ogen zijn klein en hebben een ronde 
pupil.  De kleine kop is aan de bovenzijde bedekt met grote schilden.  De schilden 
van de rug en de flanken zijn glad, vandaar de naam gladde slang, en niet gekield 
zoals bij de adder en de ringslang. De buik is meestal gevlekt, maar soms ook 
uniform grijs of zwart.   
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Er zijn ook meldingen van gladde slangen, met een roodbruine buik.  Het anaalschild 
is tweedelig en de staart is relatief lang in verhouding tot het lichaam. Er zijn geen 
opvallende kleurverschillen tussen mannetjes en wijfjes.  De staart is bij de 
mannetjes wel iets langer (ongeveer 1/4 van de lichaamslengte) dan bij de vrouwtjes 
(1/6 van de lichaamslengte). 
De juveniele vertonen nagenoeg hetzelfde kleurpatroon als de adulte dieren. Wel kan 
bij jonge dieren de bovenzijde van de kop bijna volledig zwart zijn.  Bij de geboorte 
hebben ze een totale lengte van 14 tot 20 cm en vertonen ze een fluweelachtige 
glans. 
 

2. Levenswijze 
 
De gladde slang komt uit winterrust rond eind maart-begin april.  Dat is iets later dan 
de adder en de ringslang.  Tijdens de daaropvolgende paartijd, die duurt vanaf begin 
april tot in mei, vechten sommige rivaliserende mannetjes met elkaar.  Bij het begin 
van de paring zijn het mannetje en het vrouwtje innig verstrengeld tot een soort bol. 
De eigenlijke paring gebeurt meestal onder planten of dode bladeren.  Het mannetje 
bijt zich daarbij vast in de nek van het vrouwtje.  Soms is er een tweede parings-
periode bij het begin van de herfst  (eind augustus).  Zowel de mannetjes als de 
wijfjes zouden pas in het vierde levensjaar geslachtsrijp worden.  Na de paartijd 
verplaatsen de mannetjes zich naar het zomergebied, dat meestal enkele honderden 
meters van het overwinteringgebied gelegen is.  De gladde slang is levendbarend, 
zodat de ontwikkeling van de embryo's volledig gebeurt in het moederlichaam. 
Tijdens deze periode, die 4 tot 5 maanden kan duren, blijven de vrouwtjes in het 
wintergebied.   
De jongen worden geboren vanaf eind augustus tot in oktober.  Kort na de geboorte 
kruipen de jonge dieren uit het dunne eivlies.  Een worp bestaat uit drie tot vijftien 
jongen.  Hoe ouder en groter het wijfje, hoe groter de worp.  Drachtige vrouwtjes eten 
weinig, teren op hun vetreserves en zijn na het werpen erg verzwakt.  Tijdens het 
daaropvolgende jaar nemen ze niet deel aan de voortplanting, maar eten ze extra 
veel om hun vetvoorraden aan te vullen.  De gladde slang heeft dus een tweejarige 
voortplantingscyclus, net als de hazelworm en de adder.   
In september keren de mannetjes terug naar het wintergebied.  Vanaf oktober gaan 
de adulte dieren in winterrust, enkele weken later gevolgd door de juveniele slangen.  
De gladde slang is dagactief, maar leidt een vrij verborgen leven.  In de ochtend en 
de late namiddag komen de dieren zich opwarmen in de zon.  De rest van de dag 
brengen ze meestal door onder de vegetatie.  Bij te warm weer worden 
beschaduwde plaatsen opgezocht.  Door zich afwisselend op en onder de vegetatie 
te plaatsen en zich te bewegen tussen zonbeschenen en beschaduwde plekjes, zijn 
actieve gladde slangen in staat hun lichaamstemperatuur binnen een bereik van 29-
33°C te houden.  Bij ongunstige weersomstandigheden blijven de dieren de ganse 
dag in een schuilplaats.  Gladde slangen maken minder grote verplaatsingen dan de 
adder en de ringslang.  Vooral de wijfjes zijn erg plaatstrouw en komen vaak op 
dezelfde plaats zonnen.  Vaak wordt vermeld dat hagedissen de hoofdbrok uitmaken 
van het menu van de gladde slang.  Hoewel dat inderdaad zo is in Scandinavië, geldt 
dit niet voor onze streken.  Uit onderzoek in Engeland en Nederland blijkt dat adulte 
gladde slangen zich in de eerste plaats voeden met kleine knaagdieren, in het bijzon-
der hun nestjongen, en de jongen van grondbroedende vogels.  Hagedissen worden 
minder frequent gegeten door volwassen gladde slangen.  Juveniele gladde slangen 
eten daarentegen vrijwel uitsluitend hagedissen, jonge hazelwormen en mogelijk ook 
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insecten.  De prooien worden omstrengeld om ze in bedwang te houden en 
vervolgens naar binnen gewerkt. 
 
Gekende predatoren van de gladde slang zijn kleine roofdieren (wezel, hermelijn), 
egel en verschillende soorten prooivogels.  De gladde slang bijt gemakkelijk als ze 
wordt opgepakt, maar is niet giftig. 
 

3. Biotoop 
 
De gladde slang vertoont in onze streken een uitgesproken voorkeur voor droge, 
zonbeschenen terreinen.  Zo wordt ze aangetroffen in droge heiden, langs 
bosranden, in droge graslanden, in open plekken in loofbossen en op stenige of 
grazige hellingen. 
Zoals de meeste reptielen verkiest ook de gladde slang biotopen die een 
kleinschalige afwisseling bieden van zonbeschenen en schaduwrijke plekjes.  
Daarom is de aanwezigheid van een dichte bodembegroeiing van dwergstruiken (bv. 
struikheide, bosbes) of grassen, samen met verspreid staande struiken of bomen, 
belangrijk.  Binnen deze biotopen kan men de gladde slang vaak aantreffen langs 
lijnvormige structuren zoals bosranden, (oude) spoorwegtaluds en wegranden, die 
een kleinschalige variatie in microklimaat bieden.  Daarnaast is ook de aanwezigheid 
belangrijk van een vrij losse ondergrond, bedekt met dood plantenmateriaal waarin 
de gladde slang zich kan verschuilen.  De zomer- en wintergebieden liggen meestal 
binnen eenzelfde biotooptype. 
 

Gladde slangen 
blijken in Vlaan-
deren een duide-
lijke voorkeur te 
hebben voor bio-
topen op droge 
zandgronden.  Ze 
werden hoofdzake-
lijk waargenomen 
in heideterreinen, 
vooral in de dro-
gere delen ervan, 
zelfs in de omge-
ving van landdui-
nen.  Toch zijn er 
ook vindplaatsen in 
nattere biotopen, 
zoals de omgeving 
van vennen of in 

beekvalleien.  Verder werden ook dieren waargenomen in zandgroeven, in 
kapvlakten in bossen, langs spoorwegbermen en op grazige, naar het zuiden 
gerichte hellingen. 



_                                                                                      NATUURSTUDIE 
 

                                                                                                                                                                                                          _          
JAARBOEK 2003 NATUURPUNT 
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 43

4. Verspreiding 
 
De gladde slang leeft in het grootste deel van Europa.  In Noord-Europa is haar 
woongebied beperkt tot het uiterste zuiden van Noorwegen en Zweden.  In Zuid-
Europa reikt het verspreidingsareaal tot Centraal-Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië en de 
Balkan.  Het verspreidingsgebied strekt zich oostwaarts uit tot aan de Oeral en via 
Turkije tot in Iran. 
 
Gladde slangen worden vrij vaak verward met de adder en de hazelworm.  
Meldingen van gladde slangen moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid 
behandeld worden.  Daarnaast moeten we ook opmerken dat deze soort, door zijn 
verborgen levenswijze, gemakkelijk over het hoofd gezien wordt. 
 
De afgelopen 20 jaar werden gladde slangen in Vlaanderen enkel waargenomen in 
de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.  Er waren 40 meldingen uit 25 
uurhokken. We beperken ons tot vindplaatsen in Limburg. 

 
In Limburg ligt het grootste deel van de vindplaatsen op het Kempisch Plateau.  Een 
eerste groep locaties ligt op het grondgebied van de gemeenten Hechtel-Eksel, 
Overpelt, Beringen en Houthalen-Helchteren.  Het betreft verschillende waar-
nemingen in heiderelicten en op de militaire domeinen van Leopoldsburg, Hechtel, 
Koersel en Houthalen-Helchteren, waar gladde slangen o.a. werden aangetroffen in 
struikheidevelden en bij landduinen.  Een tweede groep meldingen situeert zich in 
het militaire domein van Meeuwen-Gruitrode De derde groep vindplaatsen ligt nabij 
de oostelijke rand van het Kempisch Plateau.  Hier werden, ook recent nog, gladde 
slangen gezien nabij een dennenaanplant in As en op meerdere plaatsen in 
Maasmechelen. Hierbij aansluitend zijn er een aantal vindplaatsen, waarvan 
sommigen recent bevestigd zijn, langs de bovenloop van de Kikbeek in 
Maasmechelen en in de vallei van de Ziepbeek in Lanaken en Zutendaal. 
Gladde slang is ook gevonden op de Sint-Pietersberg in Riemst. 

 
Aan de rand van het 
militaire domein be-
heren we enkele 
percelen die goed 
geschikt zijn voor 
gladde slang. We 
houden bij het be-
heer rekening met de 
aanwezigheid van 
deze soort.  We zul-
len in de toekomst 
nog wel eens terug-
komen op deze 
soort.  
Alle waarnemingen 
mogen gemeld wor-
den.  
 
Michel Broeckmans 
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ONDERZOEK NAAR DE VERSPREIDING  

VAN DE NACHTZWALUW IN DE ZOMER VAN 2001 
 
Op vraag van de afdeling natuur van AMINAL werd er in de zomer van 2001 een 
gedetailleerd onderzoek gedaan naar de verspreiding en het voorkomen van de 
Nachtzwaluw, Caprimulgus europaeus, in de provincie Limburg. Dit onderzoek werd 
gecoördineerd door de vogelwerkgroep van LIKONA in samenwerking met de 
afdelingen Natuur en Bos en Groen van AMINAL. Omdat het schietterrein van de 
luchtmacht en de omgeving van de Oudsberg één van de betere gebieden in 
Limburg is, werkten we hier dus ook graag aan mee. De inventarisatiegegevens 
werden verwerkt en gebundeld in een studie gemaakt door AEOLUS bvba. 
 
Om de verspreiding na te gaan is het noodzakelijk om de levenswijze van deze rare 
vogel te kennen. Daarom een korte beschrijving. 
 

1. Levenswijze 
 
De Europese Nachtzwaluw Caprimulgus europeaus L. is een trekvogel die in Afrika 
ten zuiden van de Sahara gaat overwinteren.  De soort komt voor in een mediterraan, 
boreaal, oceanisch en continentaal steppeklimaat, in het grootste deel van Europa, 
Noordwest-Afrika en het nabije oosten via Centraal-Azië tot China.  In Europa is dit 
van Ierland tot Rusland, van de Middellandse Zee tot Zuid-Scandinavië. 

 
 
De naam "Geitenmelker" heeft de soort te danken aan het feit dat hij in de Kempen 
vroeger rond geiten en geitenstallen cirkelde.  Men dacht dat de vogel zich stiekem te 
goed deed aan geitenmelk. 
 
De Nachtzwaluw heeft een uitstekend camouflagekleed en zal pas, wanneer hij op 
de grond ligt of plat in de lengte van een tak zit, opgemerkt worden bij het plots 
opvliegen.  Deze schemervogel kan alleen worden opgespoord door er speciaal voor 
op pad te gaan.  Succes is echter niet altijd verzekerd: bij koude en winderige maar 
ook bij zeer warme dagen "snorren" de mannetjes niet of nauwelijks.  Het mannetje 
verschilt van het wijfje door de opvallende witte vlekken op de buitenste hand- en 
staartpennen.  De adulte vogels reageren vrij goed op geluidsopnames op cassette. 
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De Nachtzwaluw voedt zich met grote vliegende nachtinsecten zoals nachtvlinders, 
kevers en muggen.  Het voedsel wordt laagvliegend over de vegetatie bemachtigd en 
zelden wordt er boven de kruinen van bomen gejaagd.  Ofschoon de snavel er 
relatief klein uitziet schuilt hierachter een grote trechter als mondopening.  Langs de 
mondrand, tussen snavel en oog, is er een rij stijve borstelharen die dienen om het 
oog tegen de scherpe uitsteeksels van insectenpantsers te beschermen.  Aan de 
licht naar boven gebogen nagel van de middelste teen bevindt zich een kammetje 
waarvan de functie nog onbekend is. 
 
Eind april en begin mei arriveren de mannetjes en enkele weken later, wanneer ook 
de wijfjes terug zijn, begint de balts.  Het mannetje bakent zijn territorium af door te 
snorren dat doet denken aan een in de verte voorbijrijdende motorfiets.  Daarnaast 
heeft hij, wanneer indringers zijn territorium naderen, een opvallende "kuwiek"-
vluchtroep.  Tevens kan hij ook vleugelklappen waarbij de vleugels over de rug 
worden samengeklapt of door een plotse simultane slag naar onder worden 
geslagen.  De vrouwtjes snorren en vleugelklappen zeer zelden. 
 
Het mannetje kiest de nestplaats uit.  Het betreft bijna steeds een vegetatieloos stuk 
waar de twee opvallend witte eieren, bezaaid met blauwgroene en olijfbruine vlekjes, 
eenvoudig op de grond tussen dennennaalden, schors, dood hout of op kale bodem 
gelegd worden. 
 
In de Kempen begint het broeden al vanaf einde mei maar vooral in de eerste helft 
van juni.  Het wijfje doet het grootste deel van het werk en wordt enkel voor korte tijd 
door het mannetje afgelost op het ogenblik dat ze vertrekt om te foerageren.  De 
voedseljacht van het wijfje duurt zowel 's avonds als 's morgens een 15-tal minuten.  
Het broeden neemt 17 dagen in beslag.  De jongen worden door beide ouders 
gevoederd met insecten.  Gewoonlijk wordt elk jong per nacht een tiental keer van 
voedsel voorzien, maar wanneer als gevolg van slechte weersomstandigheden de 
prooien weinig talrijk zijn, kunnen de jongen hun lichaamstemperatuur laten dalen.  In 
deze toestand, ook hypothermie genoemd, gaat hun metabolisme verlagen en zal er 
minder energie verloren gaan.  Hierdoor kunnen periodes met voedseltekorten 
gemakkelijk overbrugd worden.  Meestal blijven de jongen een zeventiental dagen in 
de buurt van de nestplaats.  Wanneer ze vliegvlug worden kunnen ze nog een 
tweetal weken voort gevoederd worden.  Dit laatste gebeurt enkel door het mannetje 
als er een tweede broedsel is. 
 
De Nachtzwaluw is in staat twee broedsels in elkaar te schuiven, waarbij het vrouwtje 
het tweede legsel bebroedt terwijl het mannetje zorg draagt voor de jongen van het 
eerste broedsel.  Een tweede broedsel wordt echter maar in een gering percentage 
grootgebracht ook al omdat de weersomstandigheden in de zomer vaak niet optimaal 
zijn.  Jonge vogels vallen na het uitvliegen vooral ten prooi aan het verkeer.  De 
warmte op asfalt en andere verharde en vaak ook verlichte wegen lokt veel insecten 
waarop de soort komt jagen. 
 
Bij de jonge vogels is er een onvolledige rui van de vleugeldekveren vanaf 
september en deze zet zich voort tijdens de trek naar de winterkwartieren.  Daar 
worden de vleugelpennen, de staart en de rest van de vleugeldekveren geruid.  De 
oudervogels ruien een deel van de vleugeldekveren in augustus-september terwijl 
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vleugel en staart en de rest van de vleugeldekveren in het winterkwartier geruid 
worden. 
 
De terugtrek naar Afrika vindt voornamelijk plaats in september.  De winterkwartieren 
liggen vooral in Oost-Afrika, ten zuiden van de Sahara en in mindere mate in West-
Afrika.  Vanuit het ringwerk zijn er te weinig of geen terugmeldingen en dus ook 
ringgegevens voorhanden om de juiste overwinteringgebieden van deze soort in 
kaart te brengen. 
 

2. Habitatkennis 
 
De Nachtzwaluw prefereert overgangszones tussen verschillende biotopen of 
mozaïeklandschappen). 
 
De optimale leefgebieden worden gevormd door structuurrijke heideterreinen en 
zandverstuivingen met gediversifieerde overgangen naar open. 
 
Wanneer deze optimale habitats sterk aangetast zijn of ontbreken, vormen habitats 
uit de bossfeer zoals oude (naald)bossen, jonge aanplantingen, kaalkap-, brand- en 
stormvlakten belangrijke secundaire habitattypes.  Zowel oude als jonge 
bosbestanden kunnen een geschikte habitat vormen.  In jonge bestanden speelt de 
lage begroeiing in de kaart van de Nachtzwaluw en naarmate de bestanden ouder 
worden is dit de meer open en gevarieerde bosstructuur.  Voor de Nachtzwaluw is de 
aanwezigheid van een eerder open bosbestand alleen niet genoeg.  Geheel open 
terreinen, eventueel met enige lage vegetatie, dienen deel uit te maken van het 
territorium of dienen minstens in de onmiddellijke nabijheid te vinden te zijn. 
 
Enkele auteurs geven aan jongere kapvlaktes niet als secundaire habitats te willen 
beschouwen. Ze ondervonden dat randen van heidegebiedjes of andere "open 
stukken" in veel mindere mate werden bezet.  Ook werd gewezen op een veel 
hogere aantrekkingskracht van zeer jonge aanplanten op kapvlakten en dat oudere 
aanplanten enkel nog bezet konden worden als er lokaal een meer open structuur 
aanwezig is, bijvoorbeeld door een groeiachterstand van een deel van de aanplant. 
 
Zeer belangrijk is de vaststelling dat aan bosranden die grenzen aan agrarisch 
bouwland of aan weiland niet één keer een territorium werd vastgesteld.  Ook in 
ogenschijnlijk geschikte biotopen maar gelegen in de buurt van (grotere) wegen werd 
nooit een territorium vastgesteld. 
 
De Nachtzwaluw verkiest goed gedraineerde, droge en arme terreinen.  Dit verklaart 
de ruimtelijke verspreiding in Vlaanderen.  Een dergelijk bodemtype is zowel voor de 
soort zelf als haar voedsel noodzakelijk omwille van de thermische capaciteiten.  
Zandgronden warmen overdag zeer goed op en geven 's avonds hun warmte 
gestaag af.  Enige kruidachtige begroeiing hoeft niet nadelig te zijn, zolang plaatselijk 
de bodem vegetatieloos blijft of hooguit bedekt is met dennennaalden, schors of 
verspreid liggend dood hout. 
 
Naar natuurlijkheid kunnen in Vlaanderen leefgebieden onderscheiden worden in 
natuurlijke, halfnatuurlijke, eerder kunstmatige of kunstmatige habitats. 
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Natuurlijke en halfnatuurlijke habitats 
 
Een eerste groep wordt gevormd door natuurlijke en halfnatuurlijke habitats.  Uit de 
heidesfeer worden volgende habitats vernoemd: 

• Hoogvenen en natte heide met opslag van gagel en wilg; 
• Afwisselende grote heidevelden (>200 ha) met plaatselijk open zand; 
• Grote of middelgrote heide- of stuifzanden met een gevarieerd karakter, hier 

en daar opslag, plaatselijk vochtig; 
• Middelgrote heidevelden (10 - 60 ha) met opslag maar ook met open delen; 
• Middelgrote, droge heidevelden met verspreide boomgroei. 

 
Meer specifieke habitats met een hogere graad van zeldzaamheid zijn 
kalkgraslanden, kustduingebieden (recent terug gekoloniseerd in Vlaanderen en 
buiten België), vegetaties in de boomgrenszone van gebergten. 
 
Eerder kunstmatige habitats 
 
Te vermelden zijn: oude, ijle naaldbossen, jonge aanplantingen en kaalkap-, storm- 
en brandvlakten.  Dikwijls zijn deze leefgebieden tot stand gekomen op de onder 
vorig punt besproken habitats.  Al naargelang het beheer zullen deze terreinen 
slechts over een korte tot zeer lange periode geschikt blijven voor het voorkomen van 
de Nachtzwaluw. 
 
Kunstmatige habitats 
 
De Nachtzwaluw kan eveneens voorkomen op "ersatzhabitats", terreinen waarvan de 
tijdelijke geschiktheid het gevolg is van industriële activiteiten.  Onder deze noemer 
vallen zand- en steengroeves, opspuit- en afvalterreinen, verlaten industriële sites 
(inclusief mijnterreinen) en spoorwegtaluds.  Daarnaast wordt hij soms aangetroffen 
in de stroken die onder hoogspanningsleidingen worden opengehouden. 

 
3. Huidige verspreidingsgegevens 

 
Europa 
 
Het areaal strekt zich uit tot de 63ste breedtegraad.  Als hoogtegrens wordt in 
Centraal-Europa 700 á 800 m aangehouden, maar onder gunstige omstandigheden 
ligt deze tot 1800 meter.  In het uiterste oosten van Europa loopt dit tot 2500 meter. 
 
De combinatie van structurele, bodemkundige en (micro-)klimatologische vereisten 
voor de habitat beperkt het areaal en de hoogteverspreiding in bergachtige streken 
van Europa. 
 
In bijna geheel NW-Europa is er een voortgaande afname in verspreiding en aantal, 
vooral te wijten aan habitatverlies.  In Zuid- en Oost-Europa, waar de landbouw nog 
minder intensief is, houdt de populatie van de Nachtzwaluw nog gelukkig vrij goed 
stand. 
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4. Verspreiding in Meeuwen en Peer 
 
Er zijn 2 gebieden in onze gemeenten waar er een grote populatie van 
Nachtzwaluwen  voorkomen. Dit is een gedeelte van het militair domein van de 
luchtmacht, Solterheide en de omgeving rond de Oudsberg op de grens van 
Meeuwen met Opglabbeek. Op enkele plaatsen waar er een kaalslag van een bos 
geweest is, komt hij in kleine aantallen voor. Het gaat hier om geïsoleerde 
broedparen. De oppervlakte van dergelijke kaalkappen bedraagt immers slechts 
maximum enkele hectaren. Zo was er een paar aanwezig op de kaalslag aan de 
Finse piste op de Rieten in Meeuwen-Wijshagen en een paar aan het Exelmansbos 
(t.h.v. de Hoogstraat) in Grote Brogel. 
Vooral de rand van het militair domein op de Bullen werd degelijk onderzocht. Hier 
bevinden er zich 21 territoria. Het aantal broedparen in dit gebied werd door het 
studiebureau in kaart gebracht samen met de grootte van de territoria. Op de 
afbeelding kan je dit zien. Hieruit blijkt dat het territorium bestaat uit verschillende 
vegetatietypen. Elk territorium bestaat uit een aandeel van bomen, Berk, Grove den 
en Zomereik, een gedeelte met vooral Struikheide en Pijpenstrootje alsook een 
gedeelte zandige plaatsen. Deze zandige plaatsen kunnen bestaan uit open plekken 
in het terrein en de aangelegde en regelmatig gefreesde brandgangen. 
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Zoals je kunt afleiden uit de bovenstaande kaart concentreert zich de populatie in de 
rand van het militair domein. Deze bestaat uit een boomrijke heide waar er enkele 
jaren geleden door de afdeling Natuur veel Amerikaanse vogelkers gekapt werd. 
Hierdoor kreeg het gebied een meer open karakter wat hem vooral gunstig lag. 
Enkele jaren geleden telden we 16 territoria in deze omgeving.  Nu zijn het er 23. De 
gemiddelde grootte van 1 territorium bedraagt hier 1,49 ha. Het centrale deel van het 
militair domein bestaat uit een open gebied met vooral een vlakte met pijpenstrootje 
met hier en daar stroken struikheide. De bomen die hier spontaan uitkomen worden 
op regelmatige basis door de militaire overheid gekapt. Door de afwezigheid van de 
bomen is het gebied dus niet geschikt.  Ter vergelijking, het Pijnven, een ander 
gebied dat kritisch bekeken is naar de aanwezigheid en vegetatie toe en vooral 
bestaat uit Dennenbossen met brede brandgangen herbergt 19 territoria met een 
gemiddelde grootte van 3,39 ha. Voor het hele militaire domein werden er 91 
territoria geteld over een oppervlakte van 2147 ha. 
De omgeving van Solterheide en de Oudsberg werd ook grondig geïnventariseerd 
maar niet kritisch bekeken naar de aanwezige vegetatie toe. Hier werden 26 territoria 
geteld over een oppervlakte van 1.651 ha. 

 
 
Besluit 

 
De totale Limburgse populatie wordt geschat op minstens 440 paren. Dit lijkt 
misschien veel, maar we mogen ze toch niet uit het oog verliezen om in de toekomst 
te werken aan het behoud en de versterking van de grote kernpopulatie. Gelukkig 
zijn de meeste gebieden met een grote populatie in eigendom of in beheer van de 
Vlaamse overheid of een erkende natuurvereniging. In grote boscomplexen zal er in 
de toekomst meer aandacht moeten komen voor meer open plekken in het bos 
eventueel met een ruim aanbod aan zanderige plaatsen. 
 
Als natuurvereniging kunnen we ons steentje bijdragen door enkele gebieden die we 
in beheer hebben aantrekkelijk te maken voor deze vogelsoort. Het gaat hier vooral 
om de 10 ha in In den Damp en enkele dennenbossen met een aanzienlijke 
oppervlakte die we in eigendom hebben aan de voormalige Slagmolen in Ellikom. 
 

Michel Broeckmans 

 
Deze samenvatting komt uit een studie van AEOLUS bvba: Onderzoek naar de 
opbouw van een duurzame populatie Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) in de 
provincie Limburg - Eindrapport. Voor de hele studie kan men zich wenden naar de 
Afdeling Natuur, Hasselt. 
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GROENE LINTEN IN HET LANDSCHAP 
STUDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN  
STAD PEER  
 
 
De stad Peer liet in 2002 een inventaris opmaken door de 
Limburgse Intercommunale voor Milieubeheer van de 
kleine landschapselementen voorkomend op het grond-
gebied van Peer. In 1992 werd al een eerste inventaris opgemaakt.  De twee inven-
tarisaties boden interessant studiemateriaal aan het Laboratorium voor Bos, Natuur 
en Landschap van de Katholieke Universiteit van Leuven.  Ook een historisch onder-
zoek werd uitgevoerd door reconstructie van het netwerk van lijnvormige elementen 
aan de hand van historisch kaartmateriaal van 1775 (kaart van de Oostenrijkse 
Nederlanden van Graaf de Ferraris) en van militaire stafkaarten van 1900 en 1950. 
 
In oktober werd deze studie in het stadshuis van Peer in een open milieuraad voor-
gesteld aan de geïnteresseerden.  
 

In deze studie werden kleine landschapselementen 
(KLE’s) beschouwd als kleinschalige, halfnatuurlijke 
habitats in het agrarische landschap, met name de 
punt-, lijn- of kleine vlakvormige elementen in het 
landschap met een houtachtige vegetatie . Dit zijn bij-
voorbeeld solitaire bomen en bomengroepen hagen, 
houtkanten, houtwallen, bomenrijen, struwelen, ... 
 
De functies van KLE’s zijn welbekend.  
• Ecologische functies: leefgebied, corridor of wijk-
plaats. 
• Landschappelijk-recreatieve functie: het netwerk van 
kleine landschapselementen bepaalt in belangrijke 
mate het typische karakter en de eigenheid van een 
streek. 
• Cultuurhistorische functie: getuige van historisch 
landgebruik en wisselwerking tussen mens en natuur. 
• Grensfunctie: begrenzing percelen en veekering. 
• Educatieve functie: didactische waarde op vlak van 
natuur, landbouw, geschiedenis en geografie. 
• Schermfunctie: creëren specifiek microklimaat, 
beschutting vee tegen zon, wind en regen. 
 
De KLE’s hadden een belangrijke productiefunctie 
(hout, voornamelijk brandhout, vruchten en bessen), 

welke nu verwaarloosbaar is. 
Het is vooral door verlies van de productiefunctie, door bebouwing en door 
schaalvergroting in de landbouw dat vele KLE’s verdwenen. 
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De  detailstudie «Historische evolutie van het netwerk van KLE’s in Peer tussen 1775 
en 2002 van het landschapsecologisch netwerk» wees het volgende uit: 
• 1775 - 1900: uitbreiding netwerk, 
• 1900 - 1950: sterke achteruitgang,  
• 1950 - 1992: lichtere achteruitgang, 
• 1992 - 2002: stabilisering ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een vergelijking tussen gegevens opgenomen in 1992 en 2002 bleek het aantal 
puntvormige KLE gedaald te zijn met 11 %, de lijnvormige te zijn toegenomen met 1 
% (vooral meer hagen en laanaanplanten in 2002) en de vlakvormige te zijn 
afgenomen van 5 %. 
In totaal kwamen in 1992: 2.630 elementen voor in vergelijking met 2002: 2.545 
elementen. In totaal verdwenen 182 elementen en ontstonden 97 nieuwe elementen.  
De verdwijning van oude elementen werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door 
aanleg nieuwe elementen. 
 
De kwalitatieve evaluatie van het landschapsecologische netwerk, dat enkel 
uitvoerbaar was voor de periode 1992-2002 gaf een vrij vergelijkbare globale 
soortensamenstelling, met Zomereik en Berk als meest voorkomende soorten.  
Opmerkelijk was een sterke uitbreiding van Amerikaanse vogelkers in de boomlaag 
van de KLE:  0,15 % (1992) → 6,4 % (2002) en van 16,62 % (1992) → 26,09 % 
(2002) in de struiklaag. 
De nieuwe elementen bleken minder soortenrijk dan oude elementen. 
 



_                                                                                      NATUURSTUDIE 
 

                                                                                                                                                                                                          _          
JAARBOEK 2003 NATUURPUNT 
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 52

De soortenrijkdom en -samenstelling KLE’s worden beïnvloed door een brede waaier 
van omgevingsvariabelen: lengte, breedte, aangrenzend landgebruik (bebouwing, 
bos en tuin) en het bodemvocht. 
 
Volgens deze studie dient een beleid, gericht op een duurzaam behoud en herstel 
netwerk KLE’s regulerend en restrictief (naleven bestaande wetgeving), als 
stimulerend (subsidies, beheersvergoedingen, ...) te zijn.   
Hierbij staat participatie centraal: inspraak en samenwerking  tussen verschillende 
actoren (gemeente, landbouwers, natuurverenigingen, ...). 
 
Volgende richtlijnen voor beleid en beheer werden geformuleerd. 
 

 Bij de aflevering kapvergunningen is de positie van het element in netwerk,  de 
verbindingsfunctie, de kenmerken van het element zelf, de leeftijd, de dimensies, de 
aanwezigheid bijzondere soorten (zowel in boom-, struik- als kruidlaag) van belang. 
 

 Bij het onderhoud van bestaande elementen wordt volgend beheer voorgesteld: 
- hakhout: rotatiecyclus +/- 10 jaar, stapsgewijze kapping, streven naar 
continue combinatie van oud en jong hakhout; 
- hooghout: extensief beheer, geen kaalkap, waardevolle bomen sparen, 
probleembomen weloverwogen knotten of kappen; 
- inplanten gaten / open plekken; 
- verwijderen invasieve exoten (Amerikaanse vogelkers); 
- combinatie met akkerrandbeheer. 
 

  Bij aanleg van nieuwe elementen dient met volgende elementen rekening 
gehouden te worden: 

- gebruik van inheemse soorten en soortenmengsels; 
- inpassen in bestaand netwerk van KLE’s; 
- verbinden met andere natuurlijke en semi-natuurlijke habitats (vnl. bos); 
- gebiedsgericht werken i.f.v. behoud typische karakter aanwezige 
landschapstypes. 
 

  De opvolging is belangrijk: 
- reguleren concurrentie kruidlaag; 
- inboeten bij vroegtijdig afsterven 
   plantgoed . 

 
 
Freddy Janssens 
 
 
Bron: Ruimtelijke en temporele dynamiek van het 
landschapsecologisch netwerk in Peer, Eindverhan-
deling van Eva Kerselaers,  

promotor Bart Deckers 
Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap, 
K.U.Leuven 
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INVLOED VAN DE LANDBOUW OP DE  
NUTRIËNTENBESCHIKBAARHEID  
IN BUFFERSTROKEN LANGS DE ABEEKVALLEI 
 
 
Deze thesis kadert in het project ‘Ontwerp van 
ecosysteemvisie voor de vallei van de Abeek’; een studie die 
de natuurpotenties in dit valleigebied in kaart brengt, rekening 
houdende met de actuele situatie, ontwikkelingen en met bestaande 
randvoorwaarden zoals de aangrenzende landbouw.  Over de ecosysteemvisie wordt 
in een volgend jaarboek gerapporteerd. 
 
De huidige problematiek is het gebrek aan kwantitatieve kennis over de effecten van 
klimaat, beheer, soortensamenstelling of ouderdom van de vegetatie op de 
nutriëntenhuishouding van rivierbegeleidende ecosystemen.  Zo blijven vragen over 
bijvoorbeeld het beheer, de dimensionering, de efficiëntie of mogelijke 
natuurwaarden van bufferstroken onbeantwoord.  Enkel met een grondige kennis van 
deze ecosystemen kan een verantwoord beleid uitgestippeld worden waarin zowel 
ruimte is voor een duurzaam natuurbehoud als voor een leefbare landbouwsector. 
 
Deze eindwerkverhandeling onderzocht de werking van enkele brede oeverstroken in 
de Abeekvallei.  Op volgende vragen werden antwoorden gezocht: 
- het effect van landbouw buiten de vallei op grondwaterkwaliteit in de vallei; 
- de rol van de vegetatie in nitraatverwijdering; 
- het effect van waterkwaliteit op nutriëntenbeschikbaarheid voor de vegetatie; 
- de efficiëntie van brede bufferstroken; 
- de verbanden tussen grondwaterkwaliteit, productie en soortendiversiteit. 
 
Het onderzoek bestond vooral uit de bestudering van de plantensamenstelling, 
waterkwaliteit en de nutriënteninhoud van de bodem en vegetatie. 
Het uiteindelijke doel was een aanzet te geven tot het opstellen van 
nutriëntenbudgetten van stikstof en fosfor voor 4 percelen (Aan den Damp, 
Erpecommerbemden, Exelmanshofsveld en Oyevearsnesthofsveld). 
Op deze 4 percelen bevond zich telkens 2 reeksen van 3 peilbuizen.   Een extra 
peilbuis werd bijkomend geplaatst op de grens tussen deze percelen en aangren-
zend landbouwgebied, uitgenomen aan den Damp. 
Door de lokale Natuurpuntafdeling (wij dus) worden de peilen sinds 6 augustus 1999 
opgemeten.  Er werden in 2002 viermaal waterstalen verzameld voor 
kwaliteitsanalyse. Eén staalname per seizoen.  Aan de peilbuizen met vegetatieplots 
werden 3 waterstalen genomen: één uit de peilbuis, één van de wortelzone en één, 
indien mogelijk, van op het maaiveld stagnerend water.  Een 14-tal parameters 
werden bepaald.  Ook bodem- en vegetatiestalen werden ontleed.  De 
afbraaksnelheid van het strooisel (rietmonsters in nylonzakjes) en de wijziging van de 
verhouding tussen koolstof, stikstof en fosfor gedurende het afbraakproces werd 
nagegaan. 
 
Landbouwuitspoelingen hebben een invloed op de grondwaterkwaliteit.   De algeme-
ne zoutbelasting van het grondwater stijgt door bemesting.  In de Abeekvallei 
bevatten nagenoeg alle waterstalen uit de aan landbouw grenzende percelen 
verhoogde concentraties opgeloste stoffen in vergelijking met perceel Aan den 
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Damp.  Piekconcentraties van nitraat in het ondiepe grondwater komen echter lokaal 
voor. 
 
De analyseresultaten wijzen uit dat brede oeverzones weinig externe aanrijking 
(eutrofïcatie) van aangrenzende landbouw ondervinden (gegevens zijn te variabel 
door de soms grote verscheidenheid aan vegetatietypen binnen de percelen).  Er 
werden dan ook geen bewijzen gevonden dat de bestudeerde vegetaties nitraten 
opnemen en zo bijdragen aan de nitraatzuivering in de bufferstrook. 
 
De vegetatiesamenstelling indiceert, met behulp van het fertiliteitsgetal volgens 
Ellenberg, wel productiegradiënten.  Op het perceel Aan den damp is de natuurlijke 
gradiënt van stikstofarm naar stikstofrijk naar de beek toe te zien, terwijl in de overige 
percelen deze gradiënt omgekeerd is door de landbouwinvloed.   Op het  perceel 
Oyevaersnesthofsveld zien we een sterk door het maaibeheer beïnvloede 
‘pseudonatuurlijke’  gradiënt.   Een stijgende productiviteit volgens de vegetatie-
samenstelling hangt overigens samen met een stijgende gemiddelde levende 
bovengrondse biomassa in het groeiseizoen. 
De algemene stikstoflimitatie in de vegetatie impliceert dus dat de lokale, soms zeer 
hoge concentraties van nitraat in het bodemwater, zeker niet onmiddellijk resulteerd 
in een grote stikstofopname door de planten.  
Indirecte landbouwinvloed zoals een verbetering van de abiotiek (hogere pH en 
hogere geleidbaarheid) kan wel een versnelde decompositie en mineralisatie tot 
gevolg hebben en zo leiden tot interne voedselaanrijking.  
 
Brede bufferstroken verwijderen de ondiep aangevoerde nitraten, doch de efficiëntie 
is eerder laag.  Enerzijds worden de meeste nitraten al in de eerste meters 
verwijderd, waardoor de strook eigenlijk smaller kan, anderzijds passeert een groot 
deel van de nitraten via diepere grondwaterstromingen zonder dat er verwijdering 
plaatsvindt. 
De volledige biodiversiteit in een beekdal behouden kan slechts indien enkele 
percelen frequent gemaaid worden en indien het maaisel afgevoerd wordt. 
 
Verder onderzoek is nog nodig om de maximaal haalbare biodiversiteit te bepalen in 
bufferstroken. Is deze diversiteit te combineren met een hoge bufferefficiëntie door 
bepaalde beheerpraktijken? 
Ook zou het interessant zijn te bepalen welke plantensoorten in wetlands (natte 
gebieden) een hoge voorkeur hebben voor nitraat, in plaats van ammonium, omdat 
het bevoordelen van deze soorten de efficiëntie van een bufferstrook waarschijnlijk 
ten goede komt. 
Het bepalen van het decompositieverloop en de correcte schatting van fracties die 
overblijven na het groeiseizoen, zowel van nutriënten als van biomassa, kunnen sterk 
bijdragen tot nieuwe kennis over stockageprocessen (veenvorming) in deze 
gebieden. 

     Freddy Janssens 
 
Bron: Invloed van de landbouw op de nutriëntenbeschikbaarheid in bufferstroken langs de 
Abeekvallei, Eindverhandeling van Tim Vermeire,  
promotoren: prof. M. Hermy, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap, K.U.Leuven 

prof. P. Meire, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, Departement Biologie,      
Universiteit Antwerpen 
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VISMIGRATIE  
VIA DE VIER UITMONDINGEN VAN DE ABEEK IN DE MAAS? 
 
Onlangs hebben we in samenwerking met het Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland en de diverse besturen, die te maken hebben met het beheer van de 
Abeek, een evaluatie gemaakt van de vismigratieknelpunten op de Abeek. In het 
Jaarboek Abeek 1998 zijn die knelpunten al beschreven. Omdat de Abeek een 
prioritaire beek is, zouden de vismigratieknelpunten tegen 2007 opgelost moeten 
zijn. Daarbij dient rekening gehouden met het karakter van het grensoverschrijdend 
stroomgebied van de Abeek. 
 
Het waterschap Peel en Maasvallei, dat het stroomgebied van de Abeek in 
Nederland beheert, heeft op gebied van vismigratie al zeer veel werk geleverd.  Aan 
Belgische zijde zijn van de 20 knelpunten enkel de knelpunten aan de Gestelstraat in 
Meeuwen, aan de Reppelerweg in Reppel en aan de Luysmolen in Bocholt opgelost. 
 
Een inzicht in het ganse, grensoverschrijdende stroomgebied van de Abeek is 
wenselijk om de inspanningen van beide landen op elkaar af te stemmen.  Het is niet 
alleen belangrijk te weten waar en hoe de beken stromen, maar ook welk de afkomst 
is van het water dat er door stroomt. 
 
Een beetje geschiedenis 
 
In het grensgebied tussen Lozen en Molenbeersel lagen vroeger twee moeras-
gebieden.  Het eerste omvatte het gebied van Bocholterbroek en Wijfelterbroek, dat 
zijn instroom kreeg van het stroomgebied van de Goolderbeek of Lechterrietbeek en 
na het broek verder stroomde  via de Tungelroysebeek. Het tweede moerasgebied 
omvatte het Stamprooierbroek en het Grootbroek, die water ontvingen van de Abeek 
en Zuurbeek.  Het water verliet het moerasgebied via de Abeek. 
 
Om deze moerasgebieden te ontwateren werd in 1865 de Lossing gegraven. Dit 
kanaal kruiste de stroomgebieden van de Lechterrietbeek in plaats van de Tungel-
roysebeek, de Abeek, de Itterbeek en de Witbeek. 
Omdat de bedding van de Lossing lager lag dan de bestaande beken ontstond een 
situatie dat het water van de Lechterrietbeek in de Lossing stroomde, met gevolg dat 
deze laatste overbelast werd.  Ook veel water van de Abeek en haar bijrivieren 
zochten hun weg via de Lossing. Overstromingen waren het gevolg en de 
inspanningen om de gronden  te kunnen ontginnen dreigden nutteloos te worden. 
Vanaf 1904 begon men aan Nederlandse zijde met de exploitatie van het 
Wijfelterbroek, maar pas in 1930 werd de verbinding van de Lozerse Lossing met de 
Tungelroysebeek tot stand gebracht via de Raam.  Het water van het stroomgebied 
van de Galderbeek, Lechterrietbeek of Tungelroysebeek kon weer via haar 
natuurlijke weg afvloeien. Het deel van de Lossing naar de vallei van de Abeek was 
niet meer nodig. 
 
In de Abeekvallei heeft men daarentegen in de jaren 70 de situatie nog moeilijker 
gemaakt door de loop van de Abeek en de Lossing te verwisselen vanaf de vroegere 
Zegduiker.  Nadat aan Nederlandse zijde de Abeek uitgediept was, kon deze zelfs 
het water van de Lossing afvoeren. Het Abeekwater zelf moet echter nu haar 
natuurlijk stroomgebied verlaten en loopt via de Lossing naar de Maas in Ophoven.   
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Loop van het  “Abeekwater”  … 
 
In het bovenstrooms gedeelte van de Abeek, dat strekt van het brongebied op het 
militaire schietveld in Meeuwen tot aan de dorpskern van Reppel, loopt het water van 
de noordoostflank van het Kempisch Plateau.  Het brongebied ligt op 81 m boven de 
zeespiegel; na 13 km in Reppel is het beekniveau ongeveer 40 m gedaald.  Ze 
ontvangt het water van de Bullenbeek en de Hommelbeek op grondgebied van de 
gemeente Meeuwen.  Op de grens tussen Meeuwen en Peer vloeit de Gielisbeek in 
de Abeek.  We ontmoeten ook enkele kleine waterlopen tijdens onze tocht langs de 
Abeek.  Een belangrijk deel van het Abeekwater komt van de talloze bronnen of 
kwellen in de valleiwanden.  De vallei stroomopwaarts van Reppel heeft een zeer 
hoge natuurlijke waarde, ondermeer omdat de Abeek hier nooit is rechtgetrokken.  
Dat is hoogst uitzonderlijk in Vlaanderen. 
 

... via de Abeek (oude Lossing) naar de Maas in  Ophoven 
 
Stroomafwaarts Reppel heeft de Abeek wel ingrepen moeten ondergaan.  In dit 
artikel proberen we het water, dat in Reppel door de Abeek stroomt, te volgen op de 
verdere reis naar de Maas.  We noemen het “Abeekwater” om een onderscheid te 
kunnen maken tussen het water zelf en de waterloop waar het door stroomt. 
Voorbij Reppel stroomt de Abeek door de vlakte van Bocholt.  Dit is een licht naar het 
noordoosten afhellend gebied.  We treffen er veel watermolens aan.  Om deze van 
het nodige water te voorzien zijn stuwen nodig, die dan weer tot gevolg hebben dat 
de beek ingedijkt moet worden en het waterpeil vaak boven het maaiveld komt.  
Hierdoor zal de Abeek niet veel water meer kunnen opnemen tot ze het 
Stamprooierbroek achter zich gelaten 
heeft.   
 
Integendeel, ze zal een belangrijk deel 
van haar water afstaan aan de vijvers 
van de Luysen en het Mariahof.  De 
overlopen hiervan vloeien in de lager 
gelegen Emissaire.  Hier vindt de 
eerste afsplitsing van het Abeekwater 
plaats; er zullen er nog volgen. 

 
Abeekwater afgevoerd naar vijvercomplex van de Luysen 

 
 
Vroeger vloeiden waters afkomstig van de Lozerbroekbeek via de” Lozerse Lossing” 
ter hoogte van de grenspaal 160 onder de Abeek door (eerste kruising).  De Lozerse 
Lossing is nu via de Raam in Nederland verbonden met de Tungelroyse beek.  De 
Tungelroyse beek werd vroeger Galderbeek genoemd omdat de Galderbeek, die 
ontspringt in Grote Brogel, de langste beek van het stelsel is. Omdat de Lozerse 
waters terug in hun natuurlijke stroomgebied vloeien, is de het verbindingsstuk van
de Lozerse Lossing naar de Abeek-Lossing niet meer nodig.  Ze is niet meer water-
voerend, maar kan in geval van overlast waters van de Lozerse Lossing naar de 
Abeek-Lossing voeren.  Tot op heden is dit nog niet nodig geweest. 
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De Emissaire of Abeek-Lossing begint even ten oosten van de Zuid Willemsvaart en 
loopt parallel met de Abeek en stroomt ter hoogte van de “tweede kruising” onder de 
Abeek door. 
 
Tussen de tweede kruising en vroegere derde kruising (Zegduiker) loopt de Abeek-
Lossing in de uitgediepte bedding van de originele Abeek, en het Abeekwater loopt 
via een hoger gelegen gegraven beek, nu Abeek genoemd. Tussen deze twee 
punten ontvangt de Abeek-Lossing water van de Neerbroeklossing en de 
Breyvenloop en de gegraven Abeek neemt het water van de Zuurbeek (Soerbeek) 
op. 
De Zuurbeek ontspringt in Zoetebeek, een deelgebied van Meeuwen-Gruitrode.  
Ongeveer 3 km voor dat ze de Abeek vervoegt, ontvangt ze het water van de 
Breeërstadsbeek. 
De “derde kruising” (Zegduiker), waar vroeger de Lossing onder de Abeek stroomde, 
werd in 1969 opgeheven. Omdat aan Nederlandse zijde de oude Abeek 
(Uffelsebeek) uitgediept werd kon het water van de Abeek-Lossing in de oude 
Abeekbedding geleid worden. Het Abeekwater wordt via de oude Lossing richting 
Maas gevoerd. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegduiker vóór en na de opheffing 
 
 
 
Deze verwisseling heeft wel belangrijke gevolgen voor de vismigratie.  Het zorgt ook 
voor verwarring en onoverzichtelijkheid van het stroombekken.  Dat zal blijken uit de 
verdere tocht van het Abeekwater.  Officieel wordt de Lossing vanaf de Zegduiker nu 
(nieuwe) Abeek genoemd en de Abeek wordt (nieuwe) Lossing. 
 We volgen verder het Abeekwater op haar binnenweg via de “oude Lossing” of 
“nieuwe Abeek” naar de Maas. 
Even ten zuiden van Kinrooi kruist de Abeekwater 
de Itterbeek.  Via een stelsel van regelbare 
stuwen wordt het water na de samenvloeiing 
verdeeld over de twee beken.  Internationale 
afspraken bepalen dat de afvoer naar Nederland 
van minimaal 300 l/s en maximaal 1000 l/s 
gegarandeerd is.   
 
 

Kinrooierkruising 
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Kinrooierkruising met 
achteraan de Itterbeek 

richting Nederland 
 
 
 
Uit een onderzoek blijkt 
dat het debiet en 
stroomsnelheid van het 
Abeekwater groter is 
dan dat van de 
Itterbeek, waardoor het 
water van de Itterbeek 
in de bedding van de 
Oude Lossing wordt 
gedreven. De Itterbeek 
richting Nederland ontvangt nu hoofdzakelijk Abeekwater.  
 

In de bedding van de vroe-
gere Lossing, stroomt het 
Abeek- en Itterbeekwater ter 
hoogte van Ophoven met een 
aquaduct over de Witbeek 
(die we later nog zullen 
ontmoeten). Een kilometer 
verder duikt het water via een 
lange betonnen schuifaf en 
een waterval in de Maas.  
Voor de vismigratie is dit een 
groot probleem.  Er is hier 
waarschijnlijk te weinig plaats 
om het hoogteverschil tussen 
de kruising over de Witbeek 
en het niveau van de Maas 
op een veilige manier met 
een vistrap te overbruggen. 

 
Monding van de Abeek in de Maas te Ophoven 
 
Het is spijtig dat het merendeel van het Abeekwater en praktische alle Itterbeekwater 
via een  onnatuurlijk kanaal naar de Maas wordt gevoerd. 
 

… via de Itterbeek en Thornerbeek naar de Maas in Wessem 
 
Laten we terugkeren naar de Kinrooier kruising.  Vandaar af loopt praktisch 100% 
Abeekwater door de bedding van de Itterbeek.  Vroeger was de Itterbeek een bijbeek 
van de Abeek, maar hier heeft de mens de natuur misschien een beetje geholpen.   
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De Thornerbeek heeft haar brongebied verplaatst en zo de Itterbeek gevangen, 
waardoor het Abeekwater nu via de Itterbeek of Thornerbeek in de Maas vloeit.  De 
verbinding met de Abeek naar Graethem (Haelensebeek) is droog gevallen. 
Op zijn weg naar Thorn vloeit het Abeekwater samen met de waters van de 
Raambeek en even verder met de Witbeek.  De Witbeek hebben we al eerder 
ontmoet.  Ze loopt meer stroomopwaarts, in Ophoven, onder de Oude Lossing door, 
waar Abeek- en Itterbeekwater in vervoerd wordt.   

 
Vóór dat het Abeekwater via de 
Itterbeek of Thornerbeek in de 
Maas stroomt, zien we nog 
“bekende gezichten”.  Het water 
dat via de Panheelderbeek in 
Wessem in de Thornerbeek 
stroomt is afkomstig van de 
Uffelsebeek (de Nederlandse 
benaming van de originele 
Abeek), die haar water ontvangt 
van de Abeek-Lossing.  Hier 
komen we later op terug. 
 
 
 

Monding van de Thornerbeek in de jachthaven van Wessem  
 

… via de Itterbeek, Thornerbeek, Panheelderbeek naar de Maas in Wessem,  
of Slijbeek naar het Lateraal Kanaal in Osen 

 
 
Bij hoogwater van de Maas loopt de Thornerbeek (Abeekwater) dan weer via de 
Panheelderbeek (Abeekwater) over in de Slijbeek, die bij Osen uitmondt in het 
Lateraalkanaal langs de Maas. 
Op onze tocht hebben we nu al drie plaatsen gevonden waar het Abeekwater in de 
Maas stroomt. 
  
 

… via de originele loop van de Abeek:  
Abeek-Lossing, Uffelsebeek, Haelensebeek en Neerbeek naar de Maas in Neer 

 
Om de vierde monding te vinden verplaatsen we ons terug naar grenspaal 160, waar 
de Abeek vroeger de eerste kruising maakte met de Lossing. 
 
Tijdens de reis van het Abeekwater hebben we tot nu toe de bedding van de “Oude 
Lossing” gevolgd richting oost.  In het vorige hebben we gezien dat er een 
belangrijke hoeveelheid water uit de Abeek wordt genomen om de vijvers van 
Mariahof en Luysen van water te voorzien.  De Abeek-Lossing voert dus een groot 
deel Abeekwater. 
 
De Abeek-Lossing stroomt vanaf de eerste kruising door de bedding van de Oude 
Lossing, en vanaf de tweede kruising door de originele bedding van de Abeek.  We 
zullen ook deze waterstroom volgen op weg naar de Maas. 
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Onder de tweede kruising is de Abeek-Lossing al een behoorlijk watervoerende 
beek.  Op de weg naar de vroegere derde kruising ontvangt ze de Neerbroek-
Lossing en Breyvenloop.  Gekomen ter hoogte van de Zegduiker, loopt de Horst-
gaterbeek, onder de aangelegde Abeek door, in de Abeek-Lossing.  De Horst-
gaterbeek ontspringt ten zuiden van Bree (Vostert) en ontvangt op haar loop de 
wateren van de Broekziep en de Nieuwbeek. 
  
Het Abeekwater stroomt vanaf de tweede kruising als deel van de Abeek-Lossing 
door haar originele loop naar Nederland.  Ondertussen ontvangt ze het water van de 
Renne.  Aan grenspaal 145 verandert de naam van de waterloop in Uffelsebeek. 
De Grootbeerselsebeek en de Kleine Renne, die beide hun oorsprong hebben in 
België, vloeien in het Nederlandse Haler samen en vervoegen de Uffelsebeek  
(Abeek) ten noorden van Hunsel. 

 
 
Even ten noorden van 
Graethem wordt ons 
Abeekwater opnieuw verdeeld 
over 2 beken. 
 
 
 
 
 
Verdeling Uffelse beek in 
Haelense- en Panheelderbeek 
 
 

 
De originele Abeekloop wordt vanaf de splitsing Haelensebeek genoemd en krijgt 
nog water om de watermolens draaiende te houden. Het ander deel water, zoals al 
eerder aangehaald, wordt via de Panheelderbeek en de Itterbeek (Abeekwater) naar 
de Maas afgevoerd. Op de Panheelderbeek moet ook de watermolen van Heel 
genoeg water ontvangen. 

 
 

Samenvloeiing Haelense- en Neerbeek 
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Door de Haelensebeek trekken we met het laatste deel Abeekwater naar de 
Neerbeek. De Neerbeek begint bij de samenvloeiing van de Roggelsebeek met de 
Tungelroysebeek. De Tungelroysebeek vormt samen met de Roggelsebeek een 
groot stroomgebied in Nederland.  Als we hun stroomgebied grensoverschrijdend 
benaderen, vallen ze onder het stroomgebied van de Golderbeek of Goolderbeek.  
De Tungelroysebeek werd vroeger Galderbeek genoemd.  De Goolderbeek 
ontspringt op de grens tussen Grote Brogel en Bocholt (aan Goolderheide).  Haar 
naam veranderd ten oosten van de Zuid-Willemsvaart in Lechterrietbeek, vloeit 
samen met de Veldhoverbeek in de Lozerbroekbeek, die in de bedding van de Lozer-
Lossing stroomt.  Vóór dat de Lozerse-Lossing in de Raam vloeit op Nederlands 
grondgebied voegt de Kreyelerrietbeek er zich nog bij. 
 
De Kreyelerrietbeek heette vroeger Weerterbeek.  Deze beek voerde eeuwenlang 
Abeekwater van de vanaf de Clootsmolen   op de Abeek (nu even stroomopwaarts 
van het kanaal) tot in Weert.  Dit water werd verder via de Leukerbeek en de 
Tungelroysebeek (toen Galderbeek) terug naar de Abeek in Neer gevoerd. 

 
De Raam is bij de samenvloeiing met de Tungelroysebeek een belangrijke waterloop.  
Bij de Tungelroysebeek voegen zich nog de Leukerbeek, de Vliet en de Rijdt en de 
Roggelsebeek.  Deze laatste ontvangt water verschillende andere beken ten oosten 
van Weert. 
 
Laat ons terug gaan naar Neer.  Daar eindigt onze lange tocht.  In een mooi 
landschap, waar de Neerbeek een diep dal heeft uitgeschuurd in de Maasoever, 
loopt ons laatste Abeekwater rustig in een uitgegraven zijarm van de Maas. 
 

 
 

Monding van de Neerbeek in de Maas 
 
We hebben veel gezien op onze tocht.  Het water van de Abeek vloeit op 4 plaatsen 
in de Maas en volgt een merkwaardige weg. 
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Goed beheer 
 
Om een goed beheer te kunnen doen van een beeksysteem moet er meer naar 
eenvoud gestreefd worden. 
De natuurlijke lopen bieden de meeste garantie op stabiliteit.  In het huidige systeem 
kan bij calamiteiten de dijk van de Abeek doorbreken en in de Abeek-Lossing 
vloeien.  De Uffelsebeek, Haelensebeek, Panheelderbeek en Neerbeek moeten deze 
waterhoeveelheden kunnen verwerken.  Kortom, het stroomgebied van de Abeek 
kan best grensoverschrijdend beheerd worden.  Veiligheden of overstorten kunnen 
ingebouwd worden, maar zouden eigenlijk overbodig moeten zijn, zoals het stuk 
Lossing tussen de Lozerse-Lossing en Abeek-Lossing.  De Lossing zou overbodig 
geweest zijn indien België en Nederland destijds de drooglegging van het grens-
gebied gezamenlijk hadden aangepakt. 
Bij de Lozerse-Lossing werd de goede oplossing gekozen.  Daar heeft Nederland 
terug de natuurlijke wateren opgenomen.  België moet zijn uiterste best doen om de 
waterkwaliteit aanvaardbaar te houden. 
 
Vismigratie  
 
In het voorgaande hebben we kunnen vaststellen dat de vismigratie vanuit de Maas 
naar de Abeek (via de Oude Lossing) problematisch is.   
We merken op dat de Itterbeek en het stroomstelsel Uffelsebeek, Haelensebeek en 
Neerbeek in Nederland al voorzien zijn van vistrappen.  Een vistrap van de Itterbeek 
naar de Abeek aan de Kinrooierkruising kan een verbinding scheppen tussen de 
Maas en de Abeek.  De Kinrooierkruising dient in dat geval aangepast te worden. 
De Broekmolen, nabij grenspaal 159 vormt de tweede barrière op de Abeek, 
onmiddellijk gevolgd door de stuw aan grenspaal 160. 
 
Mogelijkheden tot herstel van het stroomgebied 
 
1. Herstel  van derde kruising (Zegduiker) 
De eventuele herstelling van de derde kruising zal tot gevolg hebben dat de Kinrooier 
kruising en de monding in de Maas te Ophoven geen invloed meer hebben op de 
vismigratie vanuit de Maas naar de bovenloop van de Abeek  
 
2. Opheffen van de tweede kruising. 
Het opheffen van de tweede kruising biedt de mogelijkheid om de Abeek weer in 
haar natuurlijke bedding te laten stromen. 
Het traject Emissaire stroomopwaarts zal samenvloeien met de Abeek.  Een groot 
deel van het Emissaire-water komt al van de Abeek zelf.  Het  droogvallende 
gedeelte dat nu Abeekwater voert kan middels een overstort als veiligheid behouden 
worden, zoals het geval is aan de eerste kruising.  Getracht moet worden zo weinig 
mogelijk kunstwerken in de beken te gebruiken, om het onderhoud te 
vereenvoudigen. 
 
De mogelijkheid om water ter hoogte van het natuurreservaat de Luysen van de 
Abeek via een vistrap naar de Emissaire te laten vloeien kan onderzocht worden.  Dit 
water komt terug in de Abeek bij de dan opgeheven “2° kruising”.  Deze vistrap zou 
een oplossing vormen voor de vismigratieknelpunten aan de Broeksmolen (2 meter 
verval ) en de stuw aan grenspaal 160.   
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Enkele bedenkingen 
 
In een stroomgebied, moet zo veel mogelijk de natuurlijke loop van de waterloop 
gevolgd worden.  Oplossingen als “Lossingen of rechtrekkingen” zijn niet te 
verkiezen, ze maken een stroomgebied nodeloos complex of biologisch steriel.  We 
leren trouwens dat de Lozerbroeklossing overbodig geworden is nadat de werken 
aan Nederlandse kant zijn afgestemd op de Belgische.  De Abeek-Lossing staat voor 
dezelfde uitdaging.  Het afvoerpeil aan Nederlandse kant is inmiddels zo verlaagd 
dat zelfs de lager (i.v.m. de Abeek) gelegen Abeek-Lossing kan afwateren.  De 
toevoeging van het Abeekwater zal het debiet verhogen, maar dit zal uiteindelijk niet 
meer zijn dan de natuurlijke afwatering van het stroomgebied.  Zelfs de Soerbeek 
hoort in die Abeek thuis, maar hier kunnen eenvoudige maatregelen getroffen 
worden om bij overlast toch via de Oude Lossing naar Ophoven af te wateren.   
De benedenloop van de Abeek kan weer een dynamische beek worden, in een 
voldoende brede bedding.  De landschaps- en natuurwaarden zullen stijgen.  De wis-
selwerking tussen haar rijke bovenstroomse loop en haar ontvangster, de Maas, zal 
de biodiversiteit ten goede komen.  En omgekeerd kan een grotere waterloop de 
mogelijke natuurlijke componenten dieper in het stroomgebied laten doordringen.  In 
de planningen moet voortdurend gestreefd naar meest natuurlijke beeksystemen.  
Dat impliceert dan we het water als een bron van leven moeten beschouwen en niet 
enkel als een af te voeren ballast. 
 

Abeek buiten haar oevers in 
Grote Brogel tijdens hoogwater  
van 28-1-2002 
 
Er moet gezorgd worden dat 
de waterkwaliteit van de 
hoogst mogelijke kwaliteit 
wordt.  Ook piekbelastingen 
kunnen zoveel mogelijk over 
het stroomgebied verdeeld 
worden.  De bovenstroomse 
overstromingsgebieden kun-
nen nog uitgebreid worden 
omdat grote delen als 
natuurgebieden worden be-
heerd.  Ook de Luysen en de 

Mariahofvijvers kunnen de meestal maar enkele uren durende piekdebieten 
afknotten. 
 
Indien de Lossing minder water te vervoeren heeft, kan ook gedacht worden aan de 
herinrichting van de Kinrooise kruising, om ook het bovenstroomse deel van de 
Itterbeek terug op een natuurlijke wijze in verbinding te brengen met de Maas. 
We vermoeden dat een dergelijk plan op langere termijn uitvoerbaar is.  We zitten 
niet meer opgescheept met de moeilijke internationale betrekkingen. Een inter-
nationale aanpak voor het beheer van een grensoverschrijdend stroomgebied als dat 
van Abeek is een absolute must.  De inspanningen zullen gecoördineerd kunnen 
verlopen en iedereen zal winnen. 
 

 Paul Capals
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2003 IN PLOKROOI EN ELLIKOM  
 
Overzet Aan de Damp, FS7660, x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580 
 
Tussen 27 februari en 5 april 2003 werden bij de overzetacties Aan de Damp 
(Gestelstraat) Plokrooi 5.864 kikkers, padden en salamanders overgezet: nagenoeg 
evenveel als vorig jaar (6.004 stuks). 
 
De trek begon dit jaar door het koude weer later dan normaal (begin maart).  Het 
hoogtepunt van de trek viel net als vorig jaar op 12 maart. Op die dag werden 1.340 
stuks overgezet of meer dan 1/5 van het totale aantal overgezette dieren. Een nieuw 
dagrecord. 
 
Alle soorten kenden een stijging ten opzichte van 2002, met uitzondering van de 
Alpenwatersalamander en de Gewone pad. 
      
Alpenwatersalamander kende weerom een zeer sterke terugval: - 52 %. 
Gewone pad, Bruine en Groene kikker bleven min of meer constant: resp. -2 %, +1 
% en +2 %. 
Kleine watersalamander en Vinpootsalamander herstellen zich enigszins, na de 
zware terugval vanaf 1999: + 32 %, resp. + 70 % t.o.v. 2002. 
7 Heikikkers werden overgezet.   
 
De oorzaken van deze algemene terugval van salamanders (Vinpoot- en Kleine 
watersalamander zijn over hun dieptepunt) zijn ons niet bekend.  
 
De trend over de voorbije 8 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 t.o.v. de beginperiode of daalde (Alpenwatersalamander).  In totaal 
werden op 8 jaar tijd 37.377 stuks overgezet. 
 
 
Ook belangstelling voor de overzet bleef hoog. 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Alpenwatersalamander 2 340 294 256 102 317 372 293 141
Kleine watersalamander  114 160 126 368 272 208 89 118
Vinpootsalamander  68 95 156 284 260 75 30 51 
Groene kikker 36 231 196 418 360 543 489 540 553
Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 141
Heikikker 11 10 4 6 10 16 11 4 7 
Gewone pad 271 1.287 2.160 2.227 1.892 3.508 5.420 4.909 4853
Totaal 340 2.274 3.034 3.348 3.406 5.438 7.529 6.004 5.864
Aanwezige personen:     469 539 609 531 603 639
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Overzet Brogelerweg, FS7667, x-coörd.: 230.580, y-coörd.: 202.850  
 
De overzetactie aan de Brogelerweg in Ellikom werd in 2003 voortgezet. 
 
Tussen 1 en 30 maart werden in totaal 1.025 amfibieën overgezet: 886 gewone 
padden, 109 bruine kikkers en 28 alpenwatersalamanders. 
 
Het hoogtepunt (50 % overgezet) valt op 6 maart (26 februari in 2002 en 8 maart in 
2001) in zuidelijke richting en op 11 maart (19 maart in 2001 en 2000) in noordelijke 
richting.  Het aantal stuks overgezet van zuid naar noord bedroeg slechts 15 % van 
het totaal. 
 
 2000 2001 2002 2003
Alpenwatersalamander 7 45 57 28 
Groene kikker  3 1 0 2 
Bruine kikker 12 141 57 109 
Gewone pad 208 960 807 886 
Totaal 230 1.147 901 1.025
 
 
Overzet Reppelerweg, FS7670, x-coörd.: 230.800, y-coörd.: 205.500 
 
Door het geringe nog over te zetten exemplaren (slechts 137 padden en 13 
alpenwatersalamanders in 2001 en het uitblijven van afwerkingsmaatregelen aan de 
zandexploitaties werd, ook in 2003, geen overzet aan de Reppelerweg in Grote 
Brogel georganiseerd. 
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/kon hier redding brengen.   
Een voorontwerp van BPA (bijzonder plan van aanleg) zou eind november 
opgemaakt worden.  De zand- en grindwinningen zijn momenteel twee grote diepe 
koude plassen geworden, voor natuur en omgeving niet erg waardevol.  Het is nu 5 
over 12. 
 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Alpenwatersalamander 47 5 3  13 x X 
Kleine watersalamander  1     x X 
Vinpootsalamander 4  5   x X 
Gewone pad 607 254 262 235 137 x X 
Totaal 659 259 270 235 150 x X 
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Verloop van de overzet dag in 2003 

 
Paddenoverzet in Meeuwen de grootste paddenoverzet van Vlaanderen 
 
Van 46 paddenoverzetacties in Vlaanderen in 2002 was deze van Meeuwen-
Gruitrode de grootste.  Op de 2de en 3de plaats volgen Elverdingen in West-
Vlaanderen (5 227 st.) en Merelbeke in Oost-Vlaanderen (4 266 st.).   
 
 
 Overgezet %
Totaal Antwerpen 15 110 18,6

Dilsen-Stokkem 3 507 4,3
Heppen 637 0,8

Halen 2 072 2,6
Hasselt 1 627 2,0

Plokrooi en Ellikom 6 905 8,5
Totaal Limburg 14 748 18,2
Totaal Oost-Vlaanderen 11 228 13,8
Totaal West-Vlaanderen 16 971 20,9
Totaal Vlaams-Brabant 8 300 10,2
TOTAAL 
VLAANDEREN 81 105 100,0
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EDUCATIEF NATUURBEHEER IN 2003 
 
Doelstelling 
 
Educatief natuurbeheer maakt kinderen warm voor natuur. Leerlingen van de derde 
graad van de basisschool worden actief betrokken bij het natuurbeheer in een gebied 
in hun gemeente. 
Het concept vertrekt vanuit de gedachte dat kinderen van nature leer- en 
nieuwsgierig zijn.  Educatief natuurbeheer werkt dan ook zeer sterk ervaringgericht 
en streeft ernaar om zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de belevingswereld van het 
kind. 
 
Acties in Meeuwen op 30-04 en 02-05  
 
De leerlingen van het 5de en 6de jaar van het Katholiek Basisonderwijs Meeuwen 
KLIM-OP waren voor het tweede jaar op rij aan de beurt om onder leiding van de 
educatieve medewerker van Natuurpunt, André Mulders, en met de inzet van leer-
krachten, aan educatief natuurbeheer te doen. 
 
Dit jaar kwamen de thema’s heidebeheer en water aan bod. 
 

Het thema natuur-
beheer werd inge-
past in het beheer 
van het gemeente-
lijke heideterrein, 
een deel van de 

Donderslagheide, 
langs de Weg naar 
Zwartberg, waar er 
een verdere dun-
ning van berken en 
eiken uitgevoerd 
werd. 
De sociale werk-
plaatsen hadden 
het voorbereidende 
werk (kappen) 
gedaan, terwijl de 
leerlingen het af-

voerwerk deden.  De afgekapte opslag werd door hen met zagen en kniptangen op 
lengte gemaakt, zodat ze transporteerbaar waren. 
De takken werden op hopen gestapeld.  De meerwaarde van deze stapeling was dat 
de dieren een mooie schuilplaats hadden om te leven en te overleven.  Door deze 
actie krijgen de leerlingen inzicht in de leefwereld van de dieren.  Zij doen tevens 
eigenhandig aan natuurbeheer en natuurontwikkeling in de zin dat zij de heide kans 
geven zich terug te ontwikkelen, wat op termijn de doelstelling voor dit perceel is. 
 
 
 



PROJECTEN 

Als voorbereiding op het thema water werkt de leerkracht een lessenpakket uit. Dit 
jaar werd dat ingepast in het project educatief natuurbeheer. 
De leerlingen zijn gedurende 1 maand (16 lesmomenten), onderwezen over water. 
Hierbij kwamen o.a. de soorten water aanbod, maar ook de vervuiling en wat er leeft 
in en om het water. Het is tevens een bewustwording van de noodzaak dat er zuinig 
omgesprongen moet worden met water. Er zit tevens een boodschap in om 
milieubewust te leven en zo het water te sparen. 
Zij doen onder begeleiding van de leerkracht een uitstap naar waterrijke gebieden in 
Meeuwen, zoals de Abeek, de Bullenbeek, het Broek, waar zij tevens een evaluatie 
doen naar de kwaliteit van het water aan de hand van waterplanten en dieren. Het is 
op basis van waarneming dat zij evalueren. Het zijn tevens ideale momenten om 
kennis te maken met de beken in hun eigen gemeente. Er zit eveneens een 
boodschap in van bewustwording van de aanwezigheid van water in het algemeen 
en in hun gemeente in het bijzonder. 

Op de afsluitende dag heeft Andrb Mulders een aanvullende praktijkles gegeven 
waarin de nadruk lag op het vaststellen van de kwaliteit van het water aan de hand 
van de dieren die in het water leven. 
Op een perceel met vijver op De Goorten werden op een bijna professionele wijze, 
met schepnetten, dieren uit de vijver geschept om ze identificeren. 
De gevangen dieren werden in een kom gedaan. De leerlingen konden dan aan de 
hand van zoek- of vergelijkingskaarten de dieren determineren, vaststellen wat er in 
het water leeft en aan de hand daarvan de kwaliteit vaststellen. 
Door de natuurlijke nieuwsgierigheid van de leerlingen zijn dit goede oefeningen om 
hun observatievermogen en bewustwording aan te scherpen. Voor vete gaat dan 
ook een wereld open. 

Opmerkelijk is het enthousiasme waarmee de leerlingen van Meeuwen deze taken 
uitvoeren, het doen, het ondernemen komt bovendrijven, het is voor hen een be- 
leving, een ervaring en een avontuur. 
Voor sommigen zal een wereld opengaan, een besef groeien, en die ervaring 
meenemen naar hun volwassen wereld en de boodschap van deze educatie 
omzetten in een bewust milieu- en natuurbewustzijn. 

Natuur- en milieueducatie voor de kinderen van de basisscholen is mogelijk dank zij 
de medewerking en inzet van de directie en leerkrachten, ze zijn tevens een 
welgekomen hulp voor de begeleiders om alles in goede banen te leiden. 

Jan Hendrik 
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Een 200-tal leerlingen van Maaseik hielpen mee op de Donderslagse heide                        
15 januari 2003 (foto: Het Belang van Limburg)
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TRAGE WEGEN, PLEIDOOI VOOR BEHOUD 
 
Trage wegen zijn  veldwegen,  kerkwegels, jaagpaden, de eeuwenoude buurtwegen 
en anderen niet verharde verbindingen.   Algemeen gesteld zijn het de voetwegen. 
Vanuit deze visie zijn het verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd verkeer,  in 
de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers. 
 
Definitie en juridisch statuut 
 
Alle openbare wegen en publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang, die 
uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer en als 
dusdanig een rol (kunnen) spelen voor zachte mobiliteit, duurzame recreatie, 
landbouw, natuurontwikkeling en/of landschapsbeleving. 
Er zijn juridisch verschillende soorten trage wegen.  
1. De officiële buurtwegen, die voorzien zijn in de wet van 10 april 1841 op de  
buurtwegen, aangeduid op de ‘Atlas der Buurtwegen’ die ter inzage liggen bij 
gemeente- en provinciebesturen.  Deze zijn openbaar, iedereen mag er gebruik van 
maken, ze mogen niet afgesloten worden. 
2. Verschillende soorten wegen die onder een andere wetgeving vallen, vb. 
wandelwegen in bossen (bosdecreet), in natuurgebieden (natuurdecreet), vroegere 
trein- of trambeddingen, dijkpaden in beheer van polders en wateringen. 
3.  Wegen die spontaan gegroeid zijn door het gebruik en onder geen enkel juridisch 
statuut vallen, vaak gaat het daarbij om spontaan gegroeide verbindingen tussen 
officiële buurtwegen. 
 
Waarom een pleidooi voor een betere bescherming van trage wegen 
 
 

 
Hoewel onze regio nog 
steeds bezaaid ligt met 
trage wegen, zijn veel van 
deze buurt- of veldwegen 
verdwenen of dreigen ze 
in de toekomst verloren te 
gaan.  Ze verliezen hun 
functie door o.a.: aanleg 
van nieuwe verkave-
lingen,  uitbouw van in-
dustrieterreinen, verhar-
ding en inschakeling 
autowegennetwerk, on-
wettelijk afsluiten door 
aanpalende eigenaars, 
omploegen door land-
bouwers, nalatigheid in 
onderhoud. 
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Met dit artikel wil Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode/Peer het systematisch verdwijnen 
van veld- en buurtwegen onder de aandacht brengen van het publiek, en willen we 
ijveren voor een betere bescherming en een toekomstgerichte ontwikkeling van trage 
wegen. 
Dit laatste kan enkel als er nieuwe functie gegeven wordt aan deze wegen:  
- inschakeling in recreatieve wandel- en fietsroutes; 
- belangrijk voor natuurontwikkeling: ecologische verbinding tussen natuurgebieden 
en biotoop voor verschillende planten en insecten; 
- belangrijke cultuurhistorische waarde: bewaren van ons “collectief geheugen” en  
ontdekken van het eigenlandschap waarin o.a.:  molenwegen, kasseiwegen, 
kerkwegen; 
- veilige verbindingen voor zachte weggebruikers (zachte mobiliteit); 
- belangrijk voor landbouwers: brengt de burger terug in contact met de landbouw. 

                                                 
                                                                        

Strategie en aanbevelingen voor het behoud en de ontwikkeling 
 
Voor behoud en ontwikkeling is er een draagvlak nodig, van waaruit een werkgroep 
opgericht kan worden die specifiek naar dit onderwerp werkt en met hun plannen, 
doelstellingen en kennis inspraak kunnen vragen in de gemeentelijke plannen, zoals 
in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het gemeentelijke 
natuurontwikkelingsplan en het gemeentelijke mobiliteitsplan. 
Natuurpunt en ISIS zijn vragende partij, terwijl sommige heemkundige kringen 
positief staan naar zulke opzet. 
Wandelclubs, mensen die van hun streek houden, mensen uit de cultuursector, 
fietsers en wandelaars, zijn instanties en personen die dat draagvlak kunnen vormen 
en versterken. 
 
Ondersteuning 
 
Leden van de adviesraad voor milieu en natuur, leden van Gemeentelijke 
Commissies voor Ruimtelijke Ordening (GECORO’s), de vzw Trage Wegen 
Vlaanderen kunnen impulsen en ondersteuning geven. 
Werkgroep De Trage Weg Neerpelt heeft op dit vlak pionierswerk verricht, en geldt 
als een van de voorbeelden voor Vlaanderen, zij zijn graag bereid ondersteuning en 
hulp te geven. 
 

Jan Hendrikx 
 

Bronnen :  
VCM (contactforum voor erfgoedverenigingen), vzw Trage Wegen, Werkgroep De 
Trage Weg Neerpelt:  studiedag ‘Buurt- en landelijke en wegen dichterbij bekeken. 

                
Buurtwegen juridisch bekeken, een uitgave van de Koning Boudewijn Stichting 
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OPRUIMACTIES ZWERFVUIL WEGBERMEN 
 
“Peer Proper” 15 maart 2003 
 
Deze actie kadert in het gemeentelijke milieubeleidsplan van de Stad Peer. Een 
andere actie die die dag aan bod kwam, was het stimuleren van duurzaam 
watergebruik met de accenten op hergebruik van regenwater en de kleinschalige 
waterzuivering. 
Aangezien beide ons nauw aan het hart liggen hebben we als afdeling van 
Natuurpunt voor de 4de maal deelgenomen aan deze acties. 
In het eerste gedeelte van de voormiddag hebben we met een viertal personen de 
Hoogstraat en de Reppelerweg in Grote Brogel opgeruimd.  Het zijn de wegen die 
direct bij de Abeekvallei gelegen zijn, en deel uitmaken van het fietsroutenetwerk 
RLKM.  Uiteindelijk is zulke actie goed voor Peer, het reservaat en de fietsers.  
Iedere actie in die zin bewijst zijn nut en draagt bij tot een beter imago van de Stad 
Peer en accentueert het gemeentelijke milieubeleid. 
Onze vaststelling is dat er zeker niet meer afval langs de wegen ligt in vergelijking 
met vorige jaren, maar toch is duidelijk dat er sensibilisatie en acties zoals deze 
noodzakelijk zijn. 
 
In het kader van de tweede actie was er aan de milieuklas bij de kringwinkel 
Esmeralda een voorstelling en presentatie van apparatuur om regenwater te 
hergebruiken en van   
kleinschalige waterzui-
vering.  Dit alles op niveau 
van een huishouden.  De 
interesse voor deze bio-
logische en technische 
mogelijkheden om water 
duurzaam te gebruiken 
was behoorlijk, wat aan-
geeft dat de mensen daar 
mee bezig zijn en dat zij 
daar voor open staan.  
Deze acties werden 
ondersteund en concreet 
gemaakt door de Advies-
raad voor Milieu en Natuur 
(MiNa-raad) van Peer, 
waar ook enkele mensen 
van Natuurpunt  Peer in 
zetelen en waarmee wij onze betrokkenheid aangeven naar milieu en natuur. 
 
De medewerkers van alle deelnemende verenigingen en andere medewerkers 
konden bij een bord soep nagenieten van hun bijdrage aan deze acties.  
 

Jan Hendrikx 
 
Ook in Meeuwen-Gruitrode werd door Natuurpunt meegeholpen aan de actie 
“Proper straatbeeld”  
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VERKOOP HERBRUIKBARE BEKERS  
TIJDENS BRBF PEER 18-19-20 JULI 2003 
 

 
 
 
  
Het brbf peer is een klassieker op gebied van bluesmuziek, een aantrekkingspool, 
waar veel volk komt, veel geconsumeerd, veel afval geproduceerd wordt.  Hier 
konden  wij ons als afdeling van Natuurpunt vzw  profileren als actieve beschermers 
van het milieu door medewerking en uitvoering van de actie uit het gemeentelijke 
milieu-beleidsplan van de Stad Peer, waar het accent ligt op het voorkomen van afval 
op evenementen. Specifiek voor dit festival was dit een organisatie van de Stad 
Peer, Break Away vzw en Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode/Peer. 
 
Onze taak bestaat in het verkopen van herbruikbare bekers, welke de festivalgangers 
kunnen laten spoelen en vullen, waardoor er minder wegwerpbekers in omloop 
komen.  De toch gebruikte wegwerpbekers konden bij onze stand ingeruild worden 
voor een T-shirt of een pet, zodat er constant een schoonmaakbeurt op het terrein 
bezig was. 
 
Zoals andere jaren,   zeker na het succes van vorig jaar, hadden we ons 
als afdeling     gefocust op deze taak en de nodige mensen 
gemobiliseerd voor    uitvoering van dit werk. Een spijtige zaak was dat 
de locatie van het            Groen Café niet goed was, te ver van  het 
muziekgebeuren     in het algemeen en drankgebeuren in het 
bijzonder.  Er was     in tegenstelling met 2002 veel minder contact 
met de mensen,     wat niet gunstig was.  De mensen moeten 
aan de lijve      ondervinden dat er een groen café is, het 
systeem en de     organisatie voor een afvalarme weide  

    ervaren en beleven. 
   

    Het verlies aan bereik-
baarheid werd gecompen-
seerd door bekendheid van 
het Groen Café als dusdanig, 
het systeem en de opzet.  
Vele festivalgangers zochten 
onze locatie om een beker te 
kopen, waardoor het aantal 
in omloop gebrachte bekers 
bevredigend was.  Andere 
brachten hun beker mee, die 
ze nog hadden van een 
ander jaar.  Deze twee zaken 
geven aan dat er een 
bekendheid, een bewustzijn 
is naar voorkomen van afval 
op dit bluesfestival in Peer. 
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Stimulerend zijn ook de positieve reacties die we kregen voor de actie die gevoerd 
werd.  Sommigen pleiten voor een alleenverkoop van drank in herbruikbare bekers 
en een totaal verbod op gebruik van wegwerpbekers. 
Er kan wel de vraag gesteld of het systeem van herbruikbare bekers of dit van het 
inruilen van wegwerpbekers het  meeste bijdraagt tot een nette en afvalarme 
festivalweide of de combinatie van deze. 
 
De actie naar voorkomen van afval op evenementen moet zeker voortgezet worden, 
de boodschap en het sensibiliseren zijn waarschijnlijk op termijn de grootste troeven 
naar een afvalarm evenement. 
Het is tevens een beleving om ieder jaar zulk bluesfestival te kunnen meemaken, zij 
het deels als kritische waarnemer, maar voor een groot deel als genieter van een 
volksfeest.  
Voor dit jaar kunnen we stellen, dat we als natuurvereniging onze bijdrage geleverd 
hebben aan een schoner milieu, en een boodschap gegeven hebben naar de 
samenleving. 
We danken dan ook de Stad Peer en de organisatie Braek-Away vzw voor hun 
ondersteuning en medewerking om dit te bereiken.  Dit geeft ons tevens de kans om 
extra geld te verdienen om onze werking te optimaliseren. 

Jan Hendrikx 
 
BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP  
11 NOVEMBER 2003 IN PEER 
 
Elk jaar organiseert Natuurpunt 
Limburg in de maand november, in de 
verschillende afdelingen van onze 
provincie een verkoop van streekeigen 
planten. Streekeigen planten zijn 
sterke planten, die beter bestand zijn 
tegen allerlei ziektes waardoor de 
koper zijn voordeel doet en waardoor 
ook de natuur en de plaatselijke 
afdeling gesteund worden. 
Voor onze afdeling was dit een goede 
gelegenheid om op korte tijd een mooi 
bedrag te verdienen.  De locatie was 
zoals vorig jaar het containerpark van 
de stad Peer. 
Trees Verhelle van de Regionale Milieuzorg had deze verkoop goed voorbereid. 
Zaterdag 11 november was de dag van de natuur, een mooie gelegenheid om deze 
actie, tesamen met andere activiteiten uit te voeren. In de voormiddag werden door 
een 30- tal personen honderden bestelde planten afgehaald. 
De mensen kregen een blad met plant -en snoeitips, en een folder “Tuinieren met 
meer natuur en minder afval”  mee. 
Bij deze bedanken we de stad Peer voor het gebruik van hun diensten en infra-
structuur. 

Jan Hendrikx



VLAAMS NATUURBELEID 
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EERSTE FASE VEN EN MAATREGELENBESLUIT GOEDGEKEURD 
 
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw 
Vera DUA (amper) 87.000 ha grote eenheden natuur afgebakend.  Dit zijn prioritaire groen-
gebieden die een extra bescherming krijgen.   Deze afbakening vormt de eerste fase in het 
tot stand brengen van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).  In deze eerste fase is geen 
enkele vierkante meter natuurgebied bijgekomen.    Het VEN is een instrument om wat sinds 
lang groen is ingekleurd ook effectief een groene(re) bestemming te geven.  In een volgende 
fase dient de oppervlakte van het VEN aangevuld te worden tot 125.000 ha.  
 
Bij het openbaar onderzoek, dat liep in het najaar van 2002, kon elke burger de VEN-kaarten 
inkijken op het gemeentehuis en eventueel zijn opmerkingen kenbaar maken.   De verwer-
king van dit openbaar onderzoek resulteerde voor onze gemeenten in de volgende VEN-
gebieden: 
- 580 ha VEN Abeek (589 ha in de versie van het VEN, dat ter inzage lag),  
- 233 ha VEN Bolisserbeek en Dommel (deel gelegen in Peer), 
- 526 ha VEN Wijshagerbeek-Itterbeek (deel gelegen in Meeuwen-Gruitrode), 
- 615 ha VEN Ruiterskuilen-Oudsberg-Solterheide (deel gelegen in M-G). 
 
In de VEN-gebieden zullen maatregelen genomen worden om de natuurwaarden te 
behouden en te herstellen. Deze maatregelen zijn opgenomen in een maatregelenbesluit 
(maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid, goedgekeurd in de Vlaam-
se Regering, indien tijdig gepubliceerd van kracht op 1 januari 2004). 
Het is de bedoeling om via een natuurrichtplan de geschikte maatregelen in te zetten op de 
juiste plaats.  Zo komen er maatregelen inzake faunabeheer, maatregelen over het 
recreatieve medegebruik, over het waterbeheer (ecologisch beheer van waterlopen), 
specifieke maatregelen m.b.t. het bosbeheer, maai- en graasbeheer.  Ook bij de opmaak en 
de realisatie van die natuurlichtplannen zal de burger betrokken worden. 
Landbouwers, beheerders van natuurreservaten, boseigenaars en grondeigenaars kunnen, 
mits bepaalde voorwaarden, rekenen op financiële steun om de natuurwaarden in het VEN 
te onderhouden, te herstellen en te ontwikkelen.  Om dat te bereiken wil Vlaams minister 
Vera Dua 25 miljoen euro per jaar investeren. 
 
De helft van de artikels van het zgn. maatregelenbesluit van het VEN gaat over subsidies en 
steunmaatregelen. Bij de verboden zijn er meer uitzonderingen dan regels: de 
verbodsbepalingen zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op huizen en tuinen, boerderijen en 
huiskavels. Het verbod op het gebruik van pesticiden is algemeen, maar geldt niet voor 
landbouwers. Er mag geen wild uitgezet worden, maar dat is nu ook al overal verboden 
volgens het jachtdecreet. 
Een beperkt aantal maatregelen zijn onmiddellijk (zonder natuurrichtplan) van toepassing:  
- geen pesticiden op landbouwgronden die onder de nulbemesting vallen;  
- geen vegetatiewijziging en wijzigen van kleine landschapselementen, behalve indien 
voorzien in bosbeheerplan; ook verboden is het scheuren (omploegen) van permanent 
grasland (d.i. minimum 4 jaar ononderbroken grasland);  
- geen reliëfwijziging; 
- geen verlagen grondwaterpeil, versterken afwatering, wijzigingen aan waterlopen. 
Verder is het verboden om niet-inheemse planten te introduceren, bomen en struiken 
inbegrepen (tenzij er een bosbeheerplan is, dat in de toekomst moet voldoen aan de criteria 
duurzaam bosbeheer). 
Ook van direct belang is de instandhoudingsplicht voor prioritaire habitats op eigendommen 
of in beheer van overheden (niet alleen in het VEN, maar ook in groengebieden). 
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WANDELKALENDER 2004  
 
Zondag 11 januari 2004, Geleide wandeling door de Warmbeekvallei 
 

Samenkomst aan de Breugelhoeve te Grote Brogel om 14u00 
 Info: Paul Capals tel. : 011 63 12 89 
 Stevig schoeisel voorzien 
 
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 landschaps-
elementen 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 gevarieerde en open landschap is het ook 
de ideale plaats om roofvogels te bekijken. 
 
Zaterdagen 6, 13, 20 en 27 maart 2004, Paddenoverzetactie aan ’t Broek 
 

Samenkomst aan ‘t Broek Gestelstraat te Meeuwen om 20u00 
 Info: Jan Paesen tel. : 0476 35 19 38 
 Stevig schoeisel en zaklamp voorzien 
 
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 kon lezen werden er 
vorig jaar meer dan 6000 exemplaren overgezet. Gelieve een zaklamp mee te 
brengen. 
 
Zondag 16 mei 2004, Wandeling langs bloemrijke hooilanden 
 

Samenkomst Fietsroutenetwerk RLKM knooppunt 06, Hoogstraat  
Grote Brogel om 9u00 
Info: Paul Capals tel. : 011 63 12 89 

 Stevig schoeisel voorzien 
 
Tussen Grote Brogel en Reppel beheert Natuurpunt enkele bloemrijke hooilanden. 
Ze zijn deels het resultaat van een ambachtelijk beheer in het verleden en deels het 
werk van het gevoerde beheer door Natuurpunt. Door het maaien en afvoeren van 
het maaisel verdwijnen er voedingsstoffen uit de grond. Hierdoor hebben grassen het 
veel moeilijker en de kruiden beter om zich te ontwikkelen. In deze hooilanden 
vinden we vooral soorten als Knolsteenbreek, Waterdrieblad, Echte koekoeksbloem, 
Knoopkruid, … Het is een mooi voorbeeld van hoe vroeger de hooilanden eruit 
zagen. 
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Zaterdag 20 juni 2004, Nachtzwaluw in de omgeving van de Oudsberg 
 

Samenkomst parking 6 RLKM aan de Schans in Opoeteren om 21u00 
 Info: Willy Lipkens tel.: 089 85 54 94 
 Stevig schoeisel voorzien 
 
We gaan een korte wandeling maken op en rond de Oudsberg op zoek naar de 
Nachtzwaluw, de Houtsnip 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. Eerder in dit Jaarboek werd er een 
hoofdstuk besteed aan het onderzoek naar de Nachtzwaluw. 
 
Zondag 29 augustus 2004, Heidewandeling 
 Herinneringswandeling Pol Vandewal 
 

Samenkomst kruispunt Gestelstraat Kolisbergen Meeuwen om 9u00 
 Info: Michel Broeckmans tel.: 011 79 39 64 
 Stevig schoeisel of laarzen voorzien 
 
Net zoals voorgaande jaren herdenken wij op deze wandeling Pol Vandewal. We 
hebben dit jaar gekozen voor een wandeling om en rond het broek. Dit is een gebied 
van het militaire domein waar we naast de droge heide ook natte heide aantreffen. 
We zullen ook speciale aandacht besteden aan het gevoerde beheer op de 
afgerasterde percelen van Natuurpunt. 
 
Zondag 10 oktober 2004, Cultuurhistorische wandeling rond de Ooievaarsnest 
 

Samenkomst Fietsroutenetwerk RLKM knooppunt 06, Hoogstraat 
Grote Brogel om 14u00 
Info: Paul Capals tel.: 011 63 12 89 

 Stevig schoeisel of laarzen voorzien 
 
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. 
 
 
 
WERKKALENDER 2004 
 
Volgende  derde zondagvoormiddagen van de maand zijn er natuurbeheerwerken.    
- 18 januari   19 september    
- 15 februari   17 oktober 
- 21 maart   19 december 
 
Open natuurdag: 20 november 9 – 16 uur  
 
Bijeenkomst buurthuis Ellikom om 9 uur.  Inlichtingen Freddy Janssens, 011 63 37 27
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