
   



                                                                                           VOORWOORD 
 
Onze afdeling bestaat intussen 10 jaar.   
Als we de afgelopen 10 jaar aan ons voorbij laten gaan, komen we tot het besef dat 
we bakens hebben uitgezet en dat we  zichtbaar aanwezig zijn in de Abeekvallei.  
 
Ongeveer 117 ha natuurgebied is door onze vereniging in beheer genomen en 
enkele gebieden bij het Monshof, bij de samenvloeiing Abeek en Gielisbeek, in de 
Donderslagbemden aan de Damp en op de Grote Heide zijn reeds gedeeltelijk 
heringericht en kan de natuur haar gang gaan.  Galloway-runderen zorgen daar voor 
het open houden van de grote percelen natuurgebied.  De hooilanden die verspreid 
liggen in de Abeekvallei worden één of tweemaal per jaar gemaaid. Dank zij de inzet 
van de mannen van de sociale werkplaats en vele vrijwilligers is we een belangrijke 
bijdrage geleverd voor het behoud van de biodiversiteit in de Abeekvallei. 
 
Deze zomer, ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan, zijn onze vrienden van de 
afdeling Zemst - Kapelle-op-den-Bos enkele dagen komen meevieren. Enkele 
wandelingen, een fietstocht en het gezellige samenzijn zorgden ervoor dat we elkaar 
weer beter hebben leren kennen. 
 
De open monumentendag van dit jaar stond in het teken van de natuur. We konden, 
met vele gidsen, de omgeving van het Monshof in Reppel aan de bezoekers 
voorstellen. Natuur- en toeristische gidsen vulden elkaar zeer goed aan en menig 
bezoeker was verrast bij het zien van zoveel moois. Hartverwarmend  was de 
uitspraak van een bezoeker terwijl zijn blik over het landschap gleed: “ Wat zijn we 
toch rijk!!” 
 
In het kader van de dag van de natuur hebben we samen met JNM-Abeek, die de 
KSA van Meeuwen had uitgenodigd, verschillende werken kunnen uitvoeren. 
 
In juli is onze kudde uitgebreid tot 10 dieren en is er ook een eerste kalfje geboren. 
Moeder en zoon stellen het goed. Alle dieren zijn in november bijeengebracht aan 
het Monshof om er de winter door te brengen. 
   
De jaarlijkse activiteiten zoals de paddenoverzet en de veertiendaagse opnames van 
de waterstanden in de vele peilbuizen worden voortgezet. 
 
Er zijn ook verschillende studies bezig in de Abeek vallei. Sommige zijn intussen 
afgerond en de resultaten zullen we in dit en volgende jaarboeken publiceren. 
 
Het gaat goed met het visbestand in ons gedeelte van de Abeek, maar hoe rijker een 
beek wordt, des te kwetsbaarder wordt ze voor onvoorziene lozingen. Plaatselijk is 
de kwaliteit van het Abeekwater nog niet zoals het moet zijn. Er dienen maatregelen 
genomen te worden om nadelige invloeden zo goed als mogelijk uit te bannen. Het 
rioleringssysteem dient in overeenstemming gebracht te worden met de richtlijnen 
van goed beheer van een beeksysteem. 
 
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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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 GSM: 0476 35 19 38 
 
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, Rondestraat 3, 3670 Meeuwen, Tel.: 011 66 59 69 
   e-mail: e.desmedt@thrombin.com 
Jaak Evens, Deusterstraat 86, 3990 Peer, Tel. 011 63 27 07 

e-mail: jaakevens@hotmail.com 
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Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek Tel.: 089 85 54 94 
Mathieu Paesen, Gestelstraat 32, 3670 Meeuwen Tel. 011 79 29 05 
Jan Mackowiak, Begoniastraat  10, 3660 Opglabbeek Tel. 089 85 47 27 
Marleen Massonnet, Lobroekstraat 1, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 35 17 
   e-mail: marleen.massonnet@peer.be 
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 Van Hoef,  Fissebosstraat 16, 3990 Peer, Tel.: 011/61.15.36 

GSM: 0479 29 80 99  e-mail: jetco@skynet.be 
Eugéne Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen, 011 79 19 12 
  e-mail: eugene.vanoosterhout@telenet.be 
 
 
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, Rondestraat 3, 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  
 
Instelling Natuurpunt Educatie vzw 
Virginie Van Baelen, Peerderbaan 25/1, 3670 Meeuwen 
Provinciale afgevaardigden  
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel  
 
 
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 tiental 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 
- Erik De Smedt, Rondestraat 3, 3670 Meeuwen 
 
Raad Milieu en Natuur van Peer 
- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
- Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel  
 
Werkgroep ‘Natuur, landschap, bos en groen’ 
- Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
- Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
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Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Peer 
- Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Meeuwen-Gruitrode 
- Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
 
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) 
- 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 De Korhaan Peer en Jachtgroep Reppel  
- Freddy Janssens,  Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
Wildbeheereenheid Meeuwen 
- Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen 
 
 
LEDEN 
   

 Meeuwen
-Gruitrode 

 
Peer 

 
Totaal 

Aantal leden 
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 
okt. 2004 63 90 153 
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NIEUWE WERKGROEP:  
“PROMOTIE EN UITBOUW VAN DE VERENIGING” 
 
Ons 10-jarig bestaan (viering zie verder in het boek) was een goede aanleiding om eens 
stil te staan bij de verwezenlijkingen van onze nog jonge afdeling van Natuurpunt. Deze 
balans is zonder meer positief: we hebben 116 hectare natuurgebied in beheer, doen 
veel activiteiten (wandelingen, paddenoverzet, beheerwerken, educatie, bomen- en 
struikenverkoop, samenwerking met scholen...) en beschikken over een enthousiaste 
groep bestuursleden.  Tegelijkertijd merken we echter dat we niet erg bekend zijn.  We 
komen weinig of niet in de media.  Onze activiteiten worden te weinig bekend gemaakt.  
De meeste mensen weten niet wat onze afdeling doet in hun gemeente, wat onze 
natuurgebieden zijn, wie we zijn en waar we voor staan.  Het aantal gezinnen dat lid is 
staat op 153.  Dit is niet slecht maar kan duidelijk veel beter, er is een veel groter 
potentieel aanwezig.  Bovendien zien we veel van onze leden nooit op onze activiteiten. 
 
Dit vaststellen is één 
ding, maar er iets aan 
doen is nog wat anders.  
Daarom is er een nieuwe 
werkgroep opgericht met 
als doel deze “knel-
punten” aan te pakken. 
Voorlopig bestaat deze 
werkgroep uit 5 mensen: 
Jan Hendrikx, Robert 
Van Dingenen, Marleen 
Massonnet, Sabrina 
Schepers en ikzelf (Erik). 
Tijdens de eerste ver-
gadering kwam er een 
waslijst aan ideeën en 
suggesties naar voren.  
Uiteraard zullen we niet 
alles in eens kunnen 
uitvoeren maar dit zijn de voornaamste punten waar we ons volgend jaar willen op 
focussen:  
- maken van een stand en een brochure tegen het voorjaar 2005, 
- aankondigen van al onze activiteiten in de infokranten van de gemeenten, 
- organiseren van een eerste daguitstap/gezinsactiviteit, 
- ons voorstellen aan andere verenigingen met aanbod om wandelingen in Mons-
bemden en andere natuurgebieden te organiseren met natuurgidsen, 
- vergaderen met verantwoordelijke ledenwerving Natuurpunt Vlaanderen, 
- versterken van de samenwerking met de JNM, 
- “aanhalen” van onze leden en betrekken bij onze werking. 
 
De eerste resultaten heb je hopelijk al gemerkt !  Dit jaarboek hopen we aan al onze 
leden persoonlijk te kunnen afgeven waarbij er een mini-enquête wordt afgenomen.  
Hopelijk kunnen we zo te weten komen wat jullie, onze leden, eigenlijk verwachten. Zien 
jullie graag iets veranderen of vinden jullie het prima zo?   
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Verder wordt iedereen ook uitgenodigd op onze jaarlijkse algemene vergadering (28 
januari), waar we een losse, leuke avond van willen maken met een hapje en een 
drankje.  Tevens wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen met onze eerste 
“gezinsdaguitstap” op 22 mei 2004 naar Kanne.  
Ondertussen zijn er ook al een paar artikels verschenen in “Het Belang van Limburg” en 
is er een persverantwoordelijke aangeduid (Marleen).  Zij zal tevens zorgen voor het 
verspreiden van onze activiteiten naar alle nodige instanties.  
Er is ook een powerpoint-presentatie gemaakt, waarmee we onze afdeling kunnen 
voorstellen aan andere verenigingen.  Dit is ondertussen al eens gebeurd op de 
cultuurraad van Meeuwen.  
Carlos Montfort ten slotte is ondertussen ook zijn steentje aan het bijdragen met de 
ontwikkeling van de nieuwe web-site: www.abeek.be.  De eerste resultaten zien er 
veelbelovend uit.  Aarzel niet er een bezoekje te brengen. Het zal de band met de leden 
verstevigen. 
Uiteraard is dit een werk van lange adem en hopelijk zien we binnen een paar jaar ook 
de vruchten van dit werk.  Indien iemand, bij het lezen van dit artikel, suggesties heeft of 
opmerkingen, aarzel dan niet om iemand van onze werkgroep te contacteren.  De 
telefoonnummers vindt u vooraan in dit boek.  
Hopelijk mogen we jullie massaal verwelkomen op onze ledenavond op 28 januari en 
tijdens al onze andere activiteiten later op het jaar.  
   

Erik De Smedt 
 
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 20 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 rekeningnummer:  
230-0044233-21 van Natuurpunt Beheer vzw met 
vermelding project nr. 8830, draag je rechtstreeks 
bij tot het verwerven van natuurgebieden in de 
Abeekvallei.  Vanaf 30 euro krijg je een attest voor 
je belastingsaangifte. 
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4 NIEUWE NATUURGIDSEN 
 
Vol goede moed zijn we in februari met z’n vieren (Erik, Marina, 
Marleen en Robert) begonnen aan de cursus natuurgids, die werd 
ingericht door het CVN (Centrum Voor Natuur- en milieueducatie v.z.w.).  Gedurende 
een jaar zijn we elke zaterdagmorgen plichtsgetrouw naar Het Groene Huis in Bokrijk 
getrokken.  

 
We kregen les over van alles 
en nog wat. Planten, dieren, 
natuurbeheer, er werd zelfs een 
volledige les gespen-deerd aan 
het bestuderen van stenen. 
 
Maar het is natuurlijk niet alleen 
bij de theoretische lessen 
gebleven.  De beste leerschool 
is nog steeds het praktische 
veldwerk en we zijn dan ook 
vaak op uitstap gegaan.  De 
meeste excur-sies waren heel 
interessant en we hebben veel 
gezien en bijgeleerd.  Alleen de 
vogelexcursies bleek een 
zware dobber te zijn. We 

moesten namelijk om half zes (’s morgens wel te verstaan) al in Bokrijk zijn. Slapen die 
vogeltjes dan nooit uit? 
 
Op de open monumentendag 
werden we ingeschakeld om in 
het natuurgebied aan het 
Monshof de mensen rond te 
leiden.  In de voormiddag 
hebben we met enkele van de 
“anciens”, een wandeling kun-
nen meedoen.  Maar in de 
namiddag was het aan ons om 
het woord te doen.  Er was 
veel volk komen opdagen en 
de groepen waren vrij groot.  
Het was een echte vuurdoop 
voor een stel “groentjes”!  Met 
knikkende knieën zijn we aan 
de wandeling begonnen, maar 
we kwamen terug met een 
grote glimlach.  Het weer was 
prachtig, de koeien waren zeer bereidwillig en lieten zich van hun mooiste kant zien, en 
de mensen waren tevreden.  Dus, opdracht volbracht.  
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Er werd ons ook opgedragen om 
een biotoopstudie te maken.  
Robert en Marina hadden voor 
de Mulle-merbemden in Peer 
gekozen.  Erik heeft zijn studie 
rond het Monshof gedaan en 
ikzelf ben dicht bij huis gebleven 
en heb de vallei van de 
Warmbeek bestudeerd. 
We zijn verschillende keren 
samen op pad gegaan in de 
Mullemerbemden en aan het 
Monshof, want vier personen 
weten meer dan één en je kan 
altijd wat van elkaar leren.  Het is 
natuurlijk ook veel gemakkelijker 
om met een kenner op pad te 

gaan dan met een rugzak vol boeken om de naam van dat ene mysterieuze plantje te 
weten te komen. 
 
Om te kunnen slagen als natuurgids hebben we een stagewandeling moeten gidsen. 
Vergezeld met enkele vrijwilligers (die op voorhand hebben moeten zweren dat ze geen 
moeilijke vragen zouden stellen) en de examinator zijn we dan enkele uurtjes de natuur 
ingetrokken.  In het begin hadden de zenuwen nog de overhand en werd er nogal 
gestotterd,  maar na een tijdje ging het wel beter en werd het zelfs plezant. Gelukkig zijn 
de moeilijke vragen achterwege gebleven en was iedereen heel enthousiast over de 
dingen die ze hadden bijgeleerd.  
 
Het einde van de cursus 
bestond uit een mondeling 
examen om te kunnen aan-
tonen dat we echt wel wat 
hebben bijgeleerd gedurende 
een gans jaar van lessen, 
excursies en uren te hebben 
rondgedwaald in de natuur.  
Maar vergeleken met de 
zenuwslopende stagewan-
deling is zo’n examen een 
fluitje van een cent en 
iedereen was ook daarop 
geslaagd.  Dus vanaf 2005 zal 
onze afdeling 4 volleerde 
natuurgidsen rijker zijn. a 

 

                                                                                  
Niet op de foto, maar toch gediplomeerd: Marin
Marleen Massonet 
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FEESTWEEKEND: 10-JARIG BESTAAN EN VERBROEDERING ! 
 
Tien jaar geleden sloegen enkele enthousiaste natuurliefhebbers de handen in elkaar 
om de natuur in onze streek beter te kunnen beschermen. Een nieuwe afdeling van 
Natuurpunt (toen nog Natuurreservaten) werd opgericht: de afdeling Meeuwen-
Gruitrode & Peer. 
Nu, 10 jaar verder, is deze afdeling reeds 160 leden sterk, heeft ze 117 hectare 
natuurgebied in beheer (waarvan het meeste in eigendom) en wordt ze gedragen door 
een 20-tal gedreven bestuursleden.  Uiteraard moest dit gevierd worden, dit konden we 
niet zomaar ongemerkt laten voorbijgaan. En aangezien het dit jaar onze beurt was om 
de Natuurpunters van Kapelle o/d Bos-Zemst te ontvangen werd besloten om hen 
hierbij te betrekken.  
Op 19 en 20 juni werd er een heus feestweekend op touw gezet. Het begon ’s 
zaterdags rond 14u met de aankomst van de mensen van Kapelle o/d Bos-Zemst.  

 
Na een kleine receptie in het prachtige natuurdecor van de Monsbemden gaven we een 
rondleiding in het natuurgebied. De omgevormde vijvers achter de Kraaikens en het 
Monshof werden op heel wat “oh’s” en “ah’s” onthaald. De Monsbemden lieten zich van 
hun prachtigste kant zien. De zon had besloten om haar steentje bij te dragen en hield 
de dreigende zomerse buien op afstand. De bezoekers waren duidelijk onder de indruk 
van onze realisaties. Tom Cammaer dacht zelfs een grauwe vliegenvanger te hebben 
gezien. Op de weiden naast het Monshof hadden onze bestuursleden tenten neergezet 
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en rond 17u werd de barbecue aangestoken. De hongerige magen werden gevuld door 
onze chef-kok van dienst, Michel (Michel 2 voor de ingewijden), waarna er rustig nog 
wat werd nagekeuveld.   
 
Om 20.30u gingen we dan richting Oudsberg (Opoeteren-Gruitrode) om de 
nachtzwaluw te bewonderen, maar deze vogel had er spijtig genoeg niet veel zin in. Het 
weer bleek toch wat te koud te zijn alhoewel sommigen toch beweerden dat ze haar (of 
hem ?) even hadden gezien.  De gids (Michel 1 voor de ingewijden) en de boswachter 
wisten gelukkig toch heel wat te vertellen over de habitat van de nachtzwaluw en de 
toekomstplannen voor dit gebied. Ondanks de ambetante kuren van deze toch wel 
speciale vogel werd het dus toch nog een erg interessante avond. 
Terug in de Monsbemden werd er nog wat nagekaart bij het kampvuur tot in de late 
uurtjes. Tenten waren voorzien voor de bezoekers maar sommigen gaven de voorkeur 
aan de blote sterrenhemel ... 

 
De volgende morgen, na het goedgevulde ontbijt, vertrokken we voor een fietstocht 
waarbij de Abeek stroomafwaarts werd gevolgd richting Nederland. De natuur, het 
landschap en de typische elementen in de wijdere omgeving van de Abeek werden 
verkend terwijl Paul de nodige uitleg gaf. Het landinrichtingsproject en de molens binnen 
het project Kempen~Broek kwamen uitgebreid aan bod.  
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Aan de Luysmolen in Bocholt werd even halt gehouden toen bleek dat Alex Ballet thuis 
was. Deze gaf graag een deskundige uitleg over de vistrappen op de Abeek en de 
werking van de molen. 
 
Uiteraard kon de specialiteit van onze streek “de boekweitkoek” niet ontbreken en deze 
werd ‘s middags genuttigd in het Koffiehoekske in Erpekom. Om 14u kon wie zin had 
nog een wandeling maken in ons natuurgebied in de Erpecommerbemden en het 
Duivelsbroek en ik heb me laten vertellen dat onze bezoekers veel belangstelling 
toonden en zelf op onderzoek gingen naar de ecologische- en natuurwaarden van de 
Abeek. 
Om 17u was iedereen opnieuw samen in Reppel waar, bij het nuttigen van “Limburgse 
Vlaai” en koffie, afscheid werd genomen van onze bezoekers. Tom en Pallieter 
“showden” nog een circusact waarna iedere bezoeker van onze voorzitter nog een 
cadeau meekreeg: het jaarboek, een CD van onze afdeling en een zakdoek met 
“heikees”, zwart brood, kaas en seizoensbier. Iedereen was erg enthousiast over het 
weekend, zowel de bezoekers als onze eigen leden. “Dit zouden we ieder jaar eens 
moeten doen” was een veel gehoorde opmerking. Dit is niet in dovemansoren gevallen. 
Zo zal onze nieuwe werkgroep “promotie en uitbouw van de vereniging” o.a. ieder jaar 
een “gezinsactiviteit” in elkaar steken onder de vorm van een daguitstap met als 
voornaamste doel om de leden elkaar beter te laten leren kennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erik De Smedt & Jan Hendrikx  
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OPEN MONUMENTENDAG 12 SEPTEMBER 2004 
REPPEL, OMGEVING MONSHOF 
 
Thema van dit jaar: van nature … een monument. 
Deze activiteit, waarin Natuurpunt Vlaanderen als partner van Monumenten en 
Landschappen iedere afdeling, waaronder Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode/Peer, buiten 
de natuur ook de mogelijkheid gaf onze werking en ons reservaat te promoten. 
Voor onze afdeling een goede gelegenheid de natuur en het landschap in Reppel en 
rond het Monshof in ‘t bijzonder in de kijker te stellen. 
De dienst vrije tijd van de gemeente Bocholt nam de organisatie, de coördinatie, de 
presentatie en de publiciteit op zich. Zij namen het culturele gedeelte voor hun rekening, 
met daarin de monumenten de Kerk, de watermolen, de Pastorij en het Monshof. 
Zes natuurgidsen begeleidden en leidden de 350 bezoekers van monument naar 
monument, waar een cultuurgids van de gemeente Bocholt uitleg gaf bij de bezochte 
bezienswaardigheid. 
 
De meest presenteerbare plaats voor Natuurpunt zijn de Monsbemden in de omgeving 
van het Monshof, waar wij als afdeling een mooi gebied uitgebouwd hebben en dat ook 
aan de mensen presenteerden en kennis mee lieten maken.  
De natuurgidsen waren goed gemotiveerd om daar hun dag van te maken en met  
kennis en kunde onze werking, ambities, doelstellingen naar buiten brachten en vooral 
onze realisaties onder de aandacht brachten.. 
 
 
 

De bezoekers konden daar 
ook duidelijk en concreet 
die herinrich-ting, 
natuurbeheer en behoud 
van de bio-diversiteit 
ervaren en beoordelen. De 
natuur, het gebied als 
dusdanig en het terug 
openstellen voor het 
publiek werd goed 
onthaald. 
 
Deze positieve reacties 
van de bezoekers zijn een 
bevestiging dat zij onze 
visie en arbeid naar 
waarde weten te schatten 
en er een behoefte is naar 
open en toegankelijke 
natuur. 
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Een grote meerwaarde voor dit gebied is het Monshof, dat als monument en als baken 
door de eigenaars en de gidsen zeer goed gepresenteerd werd. Het werd door de 
Reppelenaren en bezoekers erg op prijs gesteld en geeft aan dat er behoefte is aan 
behoud en versterking van zulke typische dorps eigen- en herkenbaarheid. 
 
 
 
 
 
Op het Monshof was er 
een mooie stand waar het 
ontstaan van het land-
schap en de nederzet-
tingsstructuur met kaarten 
en foto’s in beeld gebracht 
werd.  
 
De grote opkomst was een 
indicatie dat natuur, 
landschap en monument 
in die omgeving naar 
waarde geschat worden 
en er duidelijk een 
wisselwerking is tussen 
deze elementen. 
 
 
 
 
 
De grote troef van dit 
gebied in Reppel is de 
combinatie natuur, cultuur 
en  landschap.  
De gemeente Bocholt, de 
eigenaars van de 
verschillende m
en Natuurpunt zijn zich 
daar terdege van bewust. 
Dit is een goede basis 
naar de toekomst zowel op 
vlak van recreatie als op 
vlak van natuur. 
 

onumenten 

 
Jan Hendrikx
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ENKELE PERSKNIPSELS 
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JEUGDBOND  
VOOR NATUURSTUDIE EN MILIEUBESCHERMING V.Z.W.  
 
 Misschien ken je de JNM al en is dit slechts een opfrissertje, ofwel 
is dit de eerste keer dat je van JNM hoort en dan stellen we ons 
graag aan u voor!   
De JNM, ofwel ‘de Jeugdbond voor Natuurstudie en 
Milieubescherming’,  is een jeugdvereniging voor jongeren van 8 tot 
en met 25 jaar die graag met natuur bezig zijn en die veel belang 
hechten aan het milieu.  Over heel Vlaanderen bestaan er een 45-
tal afdelingen van JNM, waarvan ééntje hier aan de Abeek: JNM afdeling Abeek.   
We leggen eerst even uit hoe JNM ineen steekt, maar daarna volgen een paar 
verslagjes van activiteiten, want zo leer je ons beter kennen.  Je leert ons echter het 
best kennen door mee op tocht te komen!!!  Dat kan gemakkelijk door met één van 
de bestuursleden van JNM-Abeek contact op te nemen.  Je krijgt dan een 
activiteitenkalender toegestuurd met de activiteiten die dan op het programma staan.  
We vinden het altijd tof om nieuwe enthousiastelingen te verwelkomen in onze 
afdeling, het is immers ons hoofddoel jonge mensen warm te maken voor de natuur!          
   
De J in het drieletterwoord JNM staat voor ‘jeugdbond’; we zijn een jeugdvereniging 
vóór en dóór jongeren tussen 8 en 25 jaar.  Onze jongste leden worden de ‘piepers’ 
genoemd.  Zij zijn tussen 8 en 12 jaar oud.  Vanaf 13 jaar worden ze tot 
‘initiatieleden’ omgedoopt en de oudste groep, tenslotte, zijn de ‘gewone leden’, die 
zestien zijn of ouder.  Binnen onze afdeling worden meestal aparte activiteiten 
J voorzien voor de piepers, maar de initiatieleden en de gewone leden hebben 
gezamenlijke activiteiten. 
 
De volgende letter, N, staat voor ‘natuurstudie’.  Eigenlijk zijn we gewoon heel 
nieuwsgierig.  Eén van de belangrijkste bezigheden van onze vereniging is het 
kennismaken met alles wat groeit en bloeit.  Geloof ons gerust, er zit hier nog veel 
moois! We maken hiervoor wandelingen in de 
buurt van de Abeek, we spelen leerrijke 
natuurspelletjes, brengen een bezoekje aan het 
Natuurhulpcentrum of gaan op excursie naar 
Zeeland om vogels te bekijken tijdens de winter,...  
NHet hoogtepunt van ons werkjaar is ons kamp 
tijdens de zomer.  Meestal gaan we niet zo ver op 
kamp, vaak in de Abeekvallei zelf, maar tof is het 
in ieder geval!    
 
Naast de natuurstudie houden we ons ook bezig 
met ‘milieubescherming’.  Dit proberen we 
binnen onze afdeling te doen door beheerswerken 
uit te voeren, mee te werken aan de actie ‘Proper 
Straatbeeld’ (dan helpen we de gemeente met het 
opruimen van de wegbermen), milieuspelletjes te 
M spelen,…  In de mate van het mogelijke gebeuren 
onze excursies ook met de fiets.   
Onze activiteiten gaan meestal door op zaterdag, 
zondag of vakantiedagen.  Onze afdeling heeft 
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ook haar eigen tijdschrift waarin staat wanneer deze activiteiten plaatsvinden.  Per 
maand hebben wij twee à drie activiteiten.  Ons tijdschriftje heet trouwens ‘de 
Beekprik’, dat is de naam van een zeldzame soort vis die nog in de Abeek leeft. 

Indien je lid wordt van JNM 
ontvang je tweemaandelijks 'De 
Euglena', het nationale tijdschrift 
van JNM boordevol ‘natuurlijke’ 
informatie.  Ook ontvang je 4 x 
per jaar 'De Beekprik'.  Als lid 
ben je bovendien verzekerd op 
alle activiteiten, heb je recht op 
10% korting op alle werken en 
boeken die je kan bestellen in het 
infocentrum van JNM, enz…  
Natuurlijk moet je niet 
onmiddellijk je lidgeld betalen, je 
kan ook eerst op een paar 
activiteiten een kijkje komen 
nemen.   

Dan ben je ook verzekerd, natuurlijk!   
 
Maar eerst stellen we een paar activiteiten aan je voor! 
 
Voorjaarsflora, zondag 16 mei  
Tijdens deze activiteit was het de bedoeling dat we de overheerlijke 
Lekkalekkasiroop (ook bekend vanuit onze zelfgemaakte film ‘De verloren dieren’) op 
basis van paardebloemen zouden maken, maar de meeste paardebloemen waren 
reeds uitgebloeid.  Daarom gingen we op zoek naar iets anders voor een 
overheerlijke smulpartij.  Het werd een brandnetelsalade met een sausje van wilde 
kruiden…  Ziehier het recept: 
Pluk jonge brandnetels en druk ze 
een beetje aan zodat ze niet meer 
prikken.  Je gebruikt natuurlijk best 
handschoenen! Hak ze fijn en 
vermeng ze met komkommer, 
tomaten en andere ingrediënten 
die in een slaatje thuishoren.  Het 
sausje maakten we van olijfolie, 
azijn, mosterd, uitjes en zout, maar 
we voegden hier ook waterpeper 
en een beetje look-zonder-look aan 
toe.  We goten dit sausje over de 
groentjes en aten dit bij een stuk 
stokbrood.  Het was echt heerlijk!!! 
Natuurlijk was dit alleen maar de 
afsluiter van de activiteit, want de rest van de activiteit bestudeerden we de 
voorjaarsflora.  Het speciaalste plantje was natuurlijk de knolsteenbreek, maar 
planten om niet te vergeten waren natuurlijk ook de echte koekoeksbloem, de 
pinksterbloem, look-zonder-look, gele lis en tal van andere…         
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Dag van de Abeek, zaterdag 10 juli 
Om 10 uur kwamen we samen op de oude kampplaats langs het Monshof in Reppel.  
Iedereen parkeerde zijn bootje nog even op de weide (want vandaag werd de 
bootjestocht gehouden!) en we vertrokken naar het perceel ‘Den Duits’ om 
waterdiertjes te vangen in de Abeek.  Visnetjes waren er genoeg, al waren ze niet 
allemaal even stevig.  We vingen in de beek enkele stekelbaarsjes en een katvis.  
Daarnaast ook enkele ‘vieze beestjes’ of macro-invertebraten zoals duikwantsen, 

zoetwaterpissebed, de nimfe van een eendags-
vlieg, poelslakken, zoetwatermossel en watertor-
ren.  Daarna keerden we terug naar de kamp-
plaats en van daaruit naar de brilvijver.  Hier ving 
Tom met gemak enkele zonnebaarsjes en een 
soort die we niet op naam konden brengen.  Het 
was de bedoeling dat we via het pad langs de 
Abeek terug naar de vijvers achter de 
kampplaats zouden wandelen, maar door de 
regenval van de dagen voordien stond het 
waterpeil in de Abeek heel hoog en geraakten 
we op die plaats zelfs moeilijk aan de beek.  We 
kozen dan maar een andere weg.  Toen we dan 
toch bij die vijvers aankwamen, werden er nog 
de volgende diertjes gevangen: libellenlarve, 
katvis, waterschorpioen en snuittor.   
Bart demonstreerde het uitklappen van het 
vangmasker van een libellenlarve.  Het masker 
van een libellenlarve is een sterk verlengde 
onderlip, die voorzien is van doornen.  De larve 

van een libel leeft in het water en is een echte rover.  Het dier voedt zich met 
kikkervisjes, jonge visjes enz… Om te jagen gaat het dier gewoon rustig tussen de 
onderwaterplanten zitten.  Als er 
vangmasker vliegensvlug uit.  Als de 
libellenlarve groot genoeg is, kruipt 
ze op een stengel tot boven het 
wateropprevlak.  Daar kruipt het 
imago (volwassen dier) uit de lar-
venhuid en vliegt weg.  In de zomer 
kan je op de planten rond een vijver 
dan ook talrijke larvenhuiden vinden.  
Aan de hand van zo’n larvenhuid 
deed Bart de uitleg.  Uiteindelijk 
lieten we alle dieren terug los en 
trokken we terug naar de oude 
kampplaats voor een heerlijke pick-
nick.   
Om 14

een lekkere prooi voorbij komt, klapt het 

 uur ging de bootjestocht van 

ronde.  Na drie rondes won het bootje van Jonas tegen het bootje van Brecht.   

start! Al de deelnemers hadden thuis 
een bootje ineengeknutseld op basis van te recycleren materiaal.  Er waren 18 
deelnemers.  De bootjes werden natuurlijk niet allemaal tegelijk in het water 
gezwierd, maar altijd per twee.  De winnaar mocht dan telkens naar de volgende 
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Jonas kreeg een afdelings-T-shirt, maar ook Philippe Cox kreeg er één, want er ging 
ook een prijs naar het mooiste bootje.  Niet enkel de bootjes gingen te water, maar 

k ? 

€ 15 als je tussen de 8 en de 12 jaar bent 

 tussen de 15 en de 25 jaar bent, 
ie ook 

lid wille

p rekeningnummer 001-2280592-04  
nt) 

Wie lid  heel wat te lezen!  Niet te 
versmaden is uiteraard het lijfblad van de Jeugdbonder, Euglena.  Zes keer per jaar 

et afdelingsblad (De 
eekprik).  Daarin krijg je de plaatselijke activiteitenkalender voorgeschoteld, naast 

 bestuursleven willen houden 
 er (gratis) het mededelingenblad 'bestuursberichten'. Hierin vind je naast 

ng 
p een aantal interessante werken in het infocentrum. 

ris  Penningmeester 

en

ook Evelien en Wout.  Zij vonden het tof om in de beek te vallen, Wout viel nog wel 
met zijn hoofd eerst van het brugje af! 
 
Lid worden van J.N.M. Afdeling Abee
 
Dit kan eenvoudig door: 

     
(Pieplid), 
€ 15 als je tussen de 13 en 15 jaar bent, 
€ 15 als je
€ 9,5 voor elk van je broers of zussen, d
n worden,  
€ 19 als je ouder bent dan 25 jaar (steunlid), 
Te storten o
(van JNM, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Ge
 
 wil worden van de JNM, krijgt in zijn loopbaan

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 h
b
heel wat wetenswaardigheden, kleinere artikels, enz… 
 
Voor jeugdbonders die hun vinger aan de pols van het
is
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 korti
o
 
Voor meer informatie kan je terecht bij: 

Voorzitter  Secreta
Philippe Plessers An Leyssen  Hervé Van Baelen 
Weg naar Ellikom 100 Broekkantstraat 9 Snepstraat 21  
3670 Meeuwen  3670 Meeuw   3670 Gruitrode 
011 79 19 02  011 79 22 58  089 85 48 47 
0494 44 18 90     
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RESERVATENWERKING 2004 ABEEKVALLEI 
 
     
VEILIGSTELLING 
 
In 2004 werd 9,0 ha aangekocht, waarvan volgend jaar nog voor 3,5 ha oppervlakte 
aan aktes bij de notaris verleden dienen te worden.  In totaal werden 12 notariële 
aktes verkoopsaktes opgemaakt, 9 aktes dienen nog opgemaakt te worden met een 
oppervlakte variërend van 6 are tot 1,2 ha. 
Ook een klein perceel van 0,2 ha kon gehuurd worden.  
Daarmee nam de oppervlakte Abeek-reservaat toe tot 117,1 ha, waarvan 99,5 ha in 
eigendom en 17,5 ha in huur. 
 
Na 10 jaar werking is bijna 14 % (90,1 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 15 % (88,1 ha) in beheer door de vereniging. 
 
De belangrijkste uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in: 

- Reppel: Reppelerbemden (1,22 ha);  
- Ellikom : Loyensberg (0,72 ha); 
- Meeuwen: Voorbroeken (1,79 ha), Vliegen Eynde Bemden (1,00 ha), Voor-

broeken (0,62 ha) en Slagmolenbemden (0,79 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. Ook de 
club van de gepensioneerde vrijwilligers schoot een drietal keer in actie.   
Veel werk werd uitgevoerd door de leden van Natuurpunt, JNM, KSA-Meeuwen (op 
de Dag van de Natuur) en Wildbeheereenheid ‘De Korhaan’. Maar liefst een 700-tal 
leerlingen werkten mee in het kader van het natuureducatieve beheer. 
 
In februari werd door Sociale Werkplaatsen van de ‘Vereniging voor natuurbeheer en 
landschapszorg’ het moeras achter het Monshof verder opengekapt en werd het hout 
afgevoerd. De Weymouthdennen rond de vijver achter de Kraaikens werden 
verwijderd en de vijver werd mee ingerasterd. 
 
Begin juni mochten we 6 galloways uitzetten in de Donderslagbemden (Aan den 
Damp).  De dieren verbleven er tot half november, waarna ze overgebracht werden 
naar Reppel voor overwintering. 
De maai- en hooiwerken verliepen door de natte zomer niet zo vlot, maar de meeste 
hooilanden werden toch tweemaal gemaaid. 
Het Corsicaanse dennenbestand Aen de Slagmolen werd in de zomer gekapt. Op 
het perceel Exelmanshoeven werden een deel van de Amerikaanse eiken gekapt.  
Ook de helft van de knotwilgen achter het Monshof werd geknot en door de 
schooljeugd opgeruimd in het kader van het educatieve natuurbeheer. 
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WANDELINGEN 
 
Een 4-tal publieke wandelingen in en door het reservaat werden georganiseerd. Ook 
de wandelingen bij de Open Monumentendag in Reppel en enkele wandelingen op 
aanvraag dienen nog vermeld te worden. 
Er is intussen vordering gekomen in het dossier “wandelcircuit Ellikom-Erpekom”. 
Het project werd voor subsidie ingediend. Bouwvergunningen voor het plankenpad 
en een houten brug over de Gielisbeek werden aangevraagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANNING 
 
De Galloway-runderen zullen worden verdeeld over onze afgerasterde percelen in 
Reppel (Monshof), Meeuwen (Berenheidebemden en Slagmolenbemden) en Wijs-
hagen (Grote heide). 
Twee percelen Aen de Slagmolen zullen gedeeltelijk machinaal geplagd worden en 
afgerasterd worden.  Deze werken zijn voorzien in het beheerplan en kaderen in het 
heideherstel. 
Het heideterrein van de gemeente langs de Weg naar Zwartberg zal op een klein-
schaligere wijze geplagd worden.  
De populieren achter de Pastorij in Reppel worden hoogst waarschijnlijk in de zomer 
gekapt . 
 
Drie wandelcircuits in Erpekom en Ellikom zullen uiteindelijk worden aangelegd als 
de goedkeuringen bekomen worden. 
Ook een wandelverbinding tussen de Monshofstraat (Pastorij) en de Waterstraat aan 
de overkant van de Abeek zal ook in 2005 aangelegd worden, indien ook alle 
goedkeuringen bekomen worden. 
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NATUURPUNT vzw                                                             
8830        Reservaat ABEEKVALLEI       Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer
Kadastraal             Zone               Datum                    Oppervl. Oever
Gem. afd. sectie nummers Deelgem/gehucht overeenk. akte in m² Abeek

AANKOPEN                                                                                                                                                                                                          in m

STAND 2003   90  48  87  12  31  07
Evens-Luyten M-G 2 B 1553c, 1554a Wijshagen Plokroy het gehucht 2 15/01/2004 08/04/2004     44  90 37
Loos-Vliegen Joannes M-G 1 C 1019, 1530a,b,cd,e,f, 1531a,b,c,d,e,f Meeuwen Voorbroeken+Dasbemde 2 19/01/2004 03/06/2004   1  23  50 34
Niesen Catharina M-G 1 C 10, 20, 21 Meeuwen Slagmolenbemden 3 19/01/2004 08/04/2004     30  40 O
Janssen-Nelissen Robertus Bocho 2 B 256d+e Reppel Achter de pastorij 4 08/04/2004     50  13 O
Droshout Goossens Rosalia Peer 3 C 36s Grote-Brogel Stikheide 3 26/01/2004 21/06/2004     20  00 O
Berben-Loos/Evens M-G 1 C 1139a+b Meeuwen Gestelbemden 2 26/01/2004 03/06/2004     56  60 O
Lemmens-Brebels B 2 A 235+239b+d Reppel Reppelerbemden 4 05/04/2004 03/06/2004   1  22  09 150
Scheelen - Weyers Hendrik M-G 1 C 779 Meeuwen Pastorijbemden 2 02/07/2003 11/10/2004     15  20 82
Vanderkerkhof-Kechtermans Peer 3 D 452d2, 452/3 Grote-Brogel Exelmans hoeven 4 29/01/2004 11/10/2004     12  10 O
Smeets-Schrooten M-G 1 C 1534a, 1540 Meeuwen Voorbroeken 2 02/02/2004 03/06/2004     53  10 O
Molenmans-Wevers M-G 1 C 984b,c Meeuwen Vliegen Eynde Bemden 2 11/10/2004 23/12/2004     30  40 29

Paruys-Borgermans M-G 1 C 988a,b, 992a,b Meeuwen Vliegen Eynde Bemden 2 27/09/2004 01/02/2005     69  30 29
Decoster-Stevens Peer  3 D 583a Grote Brogel Exelmans hofs veld 2 13/10/2004 01/02/2005     50  40
Leyssen-Neuteleers M-G 3 B 214b Ellikom Over de Beek 3 15/11/2004 01/02/2005     30  02 O
Swennen -Pareyn Joannes M-G 3 B 79, 80a/deel, 81a/deel Ellikom Loyensberg 3 15/11/2004 01/02/2005     75  92 135
Gielen Schouteden Jacobus M-G 1 A 791d,g,h,k Meeuwen Klokbemden 3 29/11/2004 01/03/2005     47  24 O
Dejong-Plessers Peter J. M-G 1 A  19, 19/02, 297f, 298b,c en 299b,c Meeuwen Slagmolenbemden 3 03/12/2004 01/03/2005     48  20 O
Brands - Bosmans P. M-G 1 A 902 Meeuwen Klokbemden 3 08/12/2004 01/03/2005     5  90 O
Martens-Verdock J. M-G 1 A 1521, 1522a Meeuwen Voorbroeken 2 14/12/2004 01/03/2005     9  02 O
Martens - Smeets Wilhelmus J. M-G 2 A 1522b Meeuwen Voorbroeken 2 16/12/2004 01/03/2005     9  01 O

Totaal aankopen             99  52  30 7.775
Peer                                  25  99  54
Meeuwen-Gruitrode   53  55  62
Bocholt                        18  08  74
Houthalen-Helchteren   1  88  40

TOTAAL   99  52  30       

HUUR                                                                                                                                                                                                           Begin Eind
  6  07  33

Heymans-Vanerum B 2 B Reppel Aen het Steenbroek 4 24/01/2004     21  40 114

Totaal huur                                    Peer                                         1  03  60   17  54  09 215
Meeuwen-Gruitrode   10  96  56
Bocholt                          5  53  93

TOTAAL  17  54  09

ALG. TOTAAL                       PEER                   27  03  14 1  17  06  39 7990
MEEUWEN-GRUITRODE   64  52  18
BOCHOLT                       23  62  67
HOUTHALEN-HELCHTEREN  1  88  40

TOTAAL 117  06  39

Verdeling aangekochte oppervlakte

STAND 2004   5  58  42   96  07  29

VOORLOPIGE STAND 2005   3  45  01   99  52  30

STAND 2003   17  54  09

STAND 2004     21  40   17  75  49

Verdeling beheerde oppervlakte 
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2%
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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 2004 geen aankopen. 
Het natuurreservaat bedraagt momenteel in deze zone: 18,2 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheer: 
Het heidegebied aan de Weg naar Zwartberg werd verder gedund.  De sociale 
werkplaatsen kapte een groot deel van de berken.  Dit hout werd op 26 en 27 januari 
door 240 leerlingen van de Sint-Jansberg (school in Maaseik) kleiner gezaagd en op 
hopen gestapeld.  Het hout werd door de gemeente in de zomer verkocht. 
De kerstdennenaanplant op het perceel tegen het Militair domein ter hoogte van de 
Bullen werd door de ploeg sociale werkers gedeeltelijk gekapt en door de scholen 
van Meeuwen in het kader van het educatieve beheer opgeruimd begin maart. 
Ook het weideperceel ter hoogte van het Osseven werd éénmaal (september) 
gemaaid en een korte tijd door schapen begraasd. 
 
Acties: 
Overzetactie amfibieën ter hoogte van De Damp (Het Broek): zie hiervoor elders. 
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ZONE 2: 'Meeuwen - Gestel' 
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen) 
 
Locatie:  
Valleigebied tussen De Damp (Het Broek) en de weg Peer - Helchteren 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werden op een 6-tal locaties 4,0 ha gronden aangekocht in 2004: 
- Voorbroeken: 1,79 ha hooilanden; 
- Pastorijbemden: 0,15 ha ruigte;  
- Vliegen Eynde bemden:  een weekendverblijf, een populierenaanplant en een 
perceel elzenbroek met een totale oppervlakte van 1,00 ha; 
- Dasbemden: 0,15 ha populierenaanplant; 
- Plokrooi gehucht: 0,45 ha elzenbroek; 
- Gestelbemden: 0,57 ha rietland.  
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 20,3 ha. 
 
Beheer:  
Half juli werden 6 
galloway-runderen (3 
koeien en 3 kalveren) 
uitgezet om het perceel 
te begrazen. De eerste 
november kwam daarbij  
nog onverwacht een kalf-
je bij. Half november 
werden ze naar hun 
overwinteringskwartier in 
Reppel gebracht. 
Het perceel zuidelijk van 
de Bullenschool werd 
begraasd door een 3-tal 
paarden gedurende de 
periode begin september 
tot begin november. 
Het perceel Dasbemden 
werd met schapen 
begraasd. 
De hooilanden  op Voorbroeken en Boyen werden grotendeels tweemaal gemaaid. 
De percelen in de Pastorijbemden (langs de wandel- en fietsverbinding tussen de 
Beemdstraat en de Broekkantstraat) werden door de Sociale Werkplaatsen gemaaid 
en een tweedemaal gemaaid op de Dag van de Natuur. 
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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 (Over de 
Beek - Loyensberg, Erpecommerbemden, Berenheidebemden, Slagmolenbemden 
en Klokbemden) en bosgebied ter hoogte van Erperheide (Stikheide). 
 
Veiligstelling:  
Op een zestal plaatsen werd het natuurreservaat met een totaal van 2,6 ha 
uitgebreid: 
- Klokbemden: eiken-elzenbos, links en rechts van de Baan naar Peer en een klein 
perceel aan de parking van de Dorpermolen, totale oppervlakte: 0,53 ha; 
- Slagmolenbemden: elzenbroekbos en een weekendverblijf met vijver: 0,78 ha; 
- Loyensberg: 0,76 ha populierenaanplant; 
- Over de Beek: 0,30 ha eiken-elzenbos; 
- Stikheide: 0,20 ha dennenbos; 
- Exelmans hofs veld: 0,50 ha bos langs de Baan naar Bree. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 33,6 ha. 
 
Beheer:  

beheer meerdere handjes toe bij het opruimen van het 
n de Gielisbeek en Abeek werd op de Dag van de 

ien begraasd. 

cties: 
ctie amfibieën ter hoogte van de Brogelerweg in Ellikom. 

De twee kleine hooilanden 
Ellicommerbemden en het 
hooiland aan de Gielisbeek 
(Slagmolenbemden) werden 
een maal gemaaid door de 
sociale werkplaatsen. 
Er werd voortgewerkt aan de 
gedeeltelijke omvorming van  
rietlanden op de Erpercom-
merbemden naar hooiland, 
zoals voorzien in het beheer-
plan.  Deze werden tweemaal 
gemaaid. 
Ook de leerlingen van de 
scholen van Erpekom en 
Ellikom staken in het kader 
van het Educatief Natuur-
maaisel. 

Het perceel aan de samenvloei va
Natuur voor onze grote grazers toegankelijk gemaakt.  
De weide Aen het Kwaed Straetje werd door boerenkoe
 
A
Overzeta
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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) en 
bossen Exelmanshoeven. 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werd het reservaat door 3 aankopen en 1 huur uitgebreid met 2,0 ha:  
- Exelmanshoeven: bosperceel met voornamelijk Am. eik: 0,12 ha; 
- Aen het Steenbroek: elzenbosje langs de Abeek: 0,23 ha (gehuurd); 
- Achter de Pastorij: 0,50 ha grotendeels opgeruimd weekendverblijf met vijver; 
- Reppelerbemden: 1,22 ha weekendverblijf en populierenaanplant. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 4 bedraagt momenteel 44,2 ha, waarvan 
23,6 ha in Reppel. 
 
Beheer: 
Het weekendverblijf werd half januari door de vroegere eigenaars afgebroken, 
waarvoor dank.  Op 6 juni werden de oevers werden gedeeltelijk afgeschuind door 
een groep vrijwillige onderofficieren. Half december werd de streekvreemde 
beplanting verwijderd door de sociale werkplaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ganse maand februari en begin maart was de ploeg arbeiders bezig met het 
verwijderen van wilgen en elzen in de Waterbemden bij het Monshof en met het 
kappen van de Weymouthdennen bij de Kraaikens.    
De hooilanden in deze zone werden door een landbouwer, de sociale werkplaatsen 
en door de WBE De Korhaan Peer grotendeels tweemaal gemaaid en gehooid.  Een 
deel van het hooi werd in pakken geperst en dient als bijvoedering van onze 
runderen in Reppel deze winter. 
De hooilanden bij het Monshof werden deels éénmaal gemaaid en (na)begraasd met 
de Galloway-runderen en de schapen van het Monshof.  De helft van de knotwilgen 
achter het Monshof werd terug geknot.  Het snoeihout werd door de scholen van 
Gerdingen en Reppel in takkenwallen gezet.  De haag werd tweemaal gesnoeid. 
Op het perceel Exelmanshoeven (bij de Hoogstraat gelegen) werd het grotendeel 
van de Amerikaanse eiken gekapt.  Het Corsicaanse dennenbos werd in juli gekapt.   
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GALLOWAYS, ZEVEN EXTRA 
 
Een jaar nadat onze eerste grazers uitgezet werden op onze percelen bij het  
Monshof, werden begin juni van dit jaar  6 galloways uitgezet op het perceel Aen den 
Damp (Donderslagbemden), gelegen tegen het Broek.    
Een wit kalf meende zich de eerste twee dagen niet aan de regels te moeten 
houden, maar leerde toch binnen de afrastering te blijven.   Ik wist wel niet dat som-
mige van ons nog zo hard achter een kalf konden aanlopen. 
De drie koeien en drie kalveren hebben op enkele maanden tijd het landschap 
aanmerkelijk veranderd.   Het terrein werd een stuk opener en toegankelijker.  Na 
een aantal jaren zou deze beemd structuur- en soortenrijker moeten worden. 
 
Eén november dook plots een klein zwart kalfje op.  Had die zwarte koe haar 
drachtigheid toch goed kunnen verbergen onder haar dikke vacht. 
 
Een naam hebben we nog niet voor dit jonge (nog voorlopige) stiertje.  Ook voor de 
andere beesten niet.  Daarom een oproep om namen, wel serieuze namen, te 
bedenken voor onze 11 galloways.  Voorstellen kunnen gemaild worden of ook zo 
aan mij doorgegeven worden. 
 

 
 
In november hebben we de twee kuddes verenigd in Reppel.  Het vangen verliep 
vlot, dankzij de goede koeienkennis van Gène en de vertrouwdheid van de koeien 
met Gène.   In Reppel hebben de beesten nu 6 ha ter beschikking.  Vanaf januari tot 
maart kunnen ze er ook bijgevoederd worden. 
 
Volgend voorjaar tot volgende winter worden de beesten verdeeld over onze 
percelen op de Grote Heide (perceel van de gemeente langs de Weg naar 
Zwartberg), Donderslagbemden, Berenheide-/Slagmolenbemden en de omgeving 
van het Monshof. 
 

Freddy Janssens
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MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN 
IN HET NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI 
 
Opzet  
 
In het kader van monitoring wordt het grondwaterpeil sinds 5 jaren op een 4-tal 
plaatsen opgevolgd, nu in 27 peilbuizen.  Ook 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. 
 
Verloop in 2004 
 
De grondwaterstand volgt de hoeveelheden neerslag en evapotranspiratie (verdam-
ping).  De grote hoeveelheid neerslag in januari doet het grondwaterpeil stijgen tot in 
februari en maart.   Daarna zakt het peil door de droge maanden mei en juli om dan 
weer terug toe te nemen door de grote neerslaghoeveelheden in de maanden juli en 
augustus. September en oktober zijn relatief droog zodat het grondwaterpeil nog 
enigszins daalt om dan naar het eind van het jaar terug te stijgen. 
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Maandelijkse neerslag en gemiddelde grondwaterpeil in 2004 van een 27-tal peilbuizen in 
het reservaat Abeekvallei 
 
 
Weer in 2004: droge lente, natte zomer 
 
Gemiddelde temperatuur lag in alle seizoenen een graad hoger dan normaal. 
Na een droog voorjaar met een uitzonderlijk droge maand mei, kregen we een natte 
zomer , een normale herfst en een vooralsnog droge winter, alhoewel er 44 mm 
neerslag (record) op 18 november. 
In totaal viel er in Kleine Brogel 722 mm neerslag, terwijl 800 mm normaal te noemen 
is. 
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Neerslag in mm voor Kleine Brogel en overstromingsdagen in Reppel 
 

verstromingen 
den zich een 5-tal maal vanaf de Aabemden .  Een groot deel van 

Waterbemden Reppel 

NEERSLAG EN OVERSTROMINGEN IN 2004

-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

01
/0

4

02
/0

4

03
/0

4

04
/0

4

05
/0

4

06
/0

4

07
/0

4

08
/0

4

09
/0

4

10
/0

4

11
/0

4

12
/0

4

Neerslag/dag
Overstromingsdag

  
 
O
Overstromingen de
de Waterbemden in Reppel staat nu bijna constant onder water.  Dit wordt mede 
veroorzaakt door de constant hogere waterstanden in de Abeek op deze plaats, 
veroorzaakt door een aanzanding van de Abeek, die te wijten is aan de constant 
hoge opstuwing van de Abeek aan de Watermolen van Reppel en de watertoevoer 
naar de visvijvers 
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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 66 cm 
hoger dan het maaiveld (11 cm lager dan het gemiddelde van vorig jaar), variërend 
van +62 tot +77 cm. 
- Geringste peilschommeling in de peilput Kwanten noord onder, op enige meters van 
de vijver gelegen: 4 cm schommeling tussen + 15 en +19 cm. 
- Relatief grootste peilschommeling deed zich voor in de peilput Erpecommerbemden 
heel boven: 90 cm, variërend van -3 tot -93 cm. 
- Grondwaterstanden gedurende het hele jaar boven het maaiveld deden zich voor in 
volgende peilputten: Erpercommerbemden zuid midden en noord (3 peilbuizen), 
Kwanten zuid midden en noord (3 peilbuizen), Hendrix noord midden en onder. 
 
Vergelijking van oppervlaktewaterpeilen 
 
Het waterpeil van de eerste vijver (Aan de Damp) varieerde tussen 15 en 65 cm.  De 
laatste drie jaar daalde het waterpeil niet meer zo sterk.  Het minimum werd bereikt 
op 15 november.   Vorige jaren schommelde het waterpeil tussen 42 en 80 cm in 
2003,  tussen 56 en 80 cm in 2002 en tussen 54 en 69 cm in 2001. 
 
Het waterpeil in de Abeek ter hoogte van de Donderslagbemden varieerde op het 
moment van het opnemen van grondwaterpeilen tussen 8 en 17 cm (gemiddeld 13 
cm).  Het gemiddelde is hetzelfde als het gemiddelde van 2003 (schommeling tussen 
4 en 36 cm). 
Het waterpeil van de Abeek ter 
hoogte van de houten brug in de 
Erpecom-merbemden varieerde 
weinig: tussen 66 en 78 cm 
(gemiddeld: 70 cm in 2004; in 
2003: 76 cm).  Hier deed zich 
een daling voor. 
Het waterpeil in de Abeek ter 
hoogte van de houten brug aan 
het perceel Hendrix schommelde 
tussen 40 en 62 cm (gemiddeld 
in 2004: 53 cm; in 2003: 45 cm).  
Het waterpeil komt omhoog 
doordat een er kleine opstuwing 
in de beek is ontstaan door 
omgevallen bomen. 
 
Ook het waterpeil van de Veeweiderloop wordt bijgehouden.  Deze stroomt 
parallel langs de Abeek in Grote Brogel.  In deze zijloop nam het waterniveau 
sterk toe, zodat het bijliggende plankenpad een tijd lang gedeeltelijk onder 
water stond. Het waterpeil naam toe van 30 cm onder de brug tot bijna gelijk 
aan de bovenkant van deze brug.  Deze stijging had (nagenoeg) geen invloed 
op het grondwaterniveau gemeten in de peilbuizen op 15 en 20 m van de 
Veeweiderloop. 
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Jaarvergelijking 
 
Gezien er minder neerslag viel in 2004 dan het jaargemiddelde, maar meer dan in 
het droge jaar 2003, bleef  het grondwaterpeil in de vallei min of meer constant 
tussen half  december 2003 en half december 2004.   
 
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, na een normale toename in de winter, in de eerste helft van dit 
jaar nog af (voor de 2de helft van dit jaar zijn nog geen gegevens beschikbaar).  
Doordat de totale neerslag onder het jaargemiddelde lag, wordt verwacht dat het 
grondwater nog enigszins zal dalen. 
 
Grafiek: Gemiddelde maand- en jaargrondwaterpeilen in meetpunt  7-0140  Wijshagen 
(Lambert X: 23104 m, Y: 193605 m)    Bron:  www.dov.vlaanderen.be
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Het Broek - Aan den Damp Wijshagen 
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Freddy Janssens 
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WERKGROEP EN BASISCURSUS ONGEWERVELDEN 
  

 
 
In september – oktober organiseerde de 
werkgroep de basiscursus insecten, die 
gevolgd werd door 12 cursisten.  De 
lessen werden gegeven in de milieuklas 
te Peer, waarvoor dank aan de stad 
Peer.  Deze cursus bestond uit 2 
theorie- en 2 praktijklessen, die gegeven 
werden door Nobby Thys, een 
medewerker van Natuurpunt Educatie.  
Het doel van deze cursus was de 
verschillende groepen insecten en hun 
levenswijze te leren kennen. 
  

We leerden er dat de insecten de grootste groep binnen het dierenrijk vormt, ¾ van 
al de dieren zijn insecten.  Over de hele wereld zijn er 1 miljoen soorten bekend en er 
komen er nog dagelijks bij.  In België zijn er ongeveer 30.000 soorten insecten 
bekend.  
 
Er komen in bijna alle milieu’s en overal op deze aarde insecten voor.   Insecten zijn 
onmisbaar voor de natuur, het zijn opruimers van dode planten en dieren, bestuiven 
bloeiende planten en dienen zelf als voedsel voor heel wat dieren.  Er zijn ook 
indicatorsoorten die wijzen op de kwaliteit van het leefgebied. 
  
Jammer genoeg zijn alle groepen niet even populair.  We zien allemaal graag een 
vlinder, maar de rupsen die aan onze planten eten zien we dan weer minder graag. 
Maar zonder rupsen zijn er geen vlinders.  Wespen kunnen zeer vervelend zijn, maar 
weten we dat ze hun jonge voeden met insecten, en daardoor de wespen een aantal 
andere plaagbeesten opruimen. 
 
In het voorjaar zijn we gestart met het 
maken van een inventaris van de Abeek 
vallei. Het levert al een mooi resultaat op, 
met enkele rodelijst soorten en 1 soort werd 
voor het eerst in Limburg gevangen. 
Na 3 maanden zitten we op: 13 soorten 
mieren, 62 soorten spinnen, 29 soorten 
loopkevers, 7 soorten lieveheersbeestjes, 7 
soorten boktorren, 4 soorten aaskevers,  
Dit is maar een zeer voorlopige stand. 
Leden die willen meewerken aan de 
inventarisatie zijn altijd welkom. 
 
In het voorjaar van 2005 starten we met een cursus vlinders, in 2006 een cursus 
sprinkhanen. 

Jaak Evens  
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DAGVLINDERCURSUS 2005 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we dit jaar ook weer een cursus. We hebben 
dit jaar gekozen voor de cursus «dagvlinders». In de Abeekvallei komen 
verschillende biotopen voor en daaraan verbonden natuurlijk ook verschillende 
dagvlindersoorten.  Om een goed beeld te krijgen willen we in het jaar 2005 ons 
vooral toeleggen op dagvlinders.  Zij zijn immers een goede meter voor de waarde 
van een biotoop. Het voorkomen van verschillende dagvlindersoorten zegt je iets 
over het gevoerde beheer. Om in de toekomst het beheer te plannen, dienen we ook 
rekening te houden met de voorkomende en eventueel potentieel voorkomende 

dagvlindersoorten. 
Om deze inventarisatie door onze 
vrijwilligers mede te ondersteunen 
organiseren we deze cursus. In de 
cursus zullen de bij ons voorkomende 
dagvlinders besproken worden. Tijdens 
de lessen zal er ingegaan worden op de 
ecologie, de verspreiding en het behoud 
van de dagvlinderpopulatie.  Er zal ook 
gesproken worden over het te voeren 
beheer om zoveel mogelijk kansen te 
bieden aan de dagvlinders. 
 
We zullen de dagvlinders inven-
tariseren per perceel of waar de 

gebieden aanééngesloten zijn per gebied. Op het einde van het seizoen zullen we de 
waarnemingen in kaart brengen. 
 
Iedereen die zich geroepen voelt om mee te werken aan dit project is welkom. Ook 
als je enkel wat meer wil opsteken, ben je  ook hartelijk welkom. 
Volgende data werden voorzien: dinsdag 12/04 en dinsdag 19/04 theorie. 
 
We kunnen terecht in de milieuklas aan de Esmeralda in Peer. De lessen beginnen 
om 19u30. De praktische kant van de cursus (excursies) moeten we nog bekijken. 
We gaan hiervoor een gerichte 
planning opstellen verspreid over 
het volledige gebied en over een 
volledig seizoen. Deze informatie 
zal beschikbaar zijn tijdens de 
theoretische lessen. 
De cursusprijs zal voor de leden 
€ 6.00 bedragen, voor niet-leden 
zal dat € 10.00 zijn.  Kopies van 
de handleiding kosten € 0.05 per 
blad. Je bent ingeschreven na 
het betalen van het cursusgeld 
op rekeningnummer 
 454-2090621-49. 
Voor meer informatie of 
inschrijven kan je terecht bij Michel Broeckmans, 011 79 39 64. 
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KLEINE PARELMOERVLINDER (ISSORIA LATHONIA),  
Terug van lang weggeweest? 
 
 
 
Peer, 13 september 2003  
 
Robert merkt bij hem thuis  
een oranje vlinder op een vlinderstruik.  
Hij kon nog net een foto nemen.  
De foto is duidelijk:  
een kleine parelmoervlinder. 
 
Mogelijk een zwerver… 
 
 

 
 
 

Meeuwen, 9 en 10 september 2004  
 
Dit kan niet of toch wel. Een kleine oranje vlinder fladderend op een schrale 
zandvlakte naast de Kolisbergen?  Maar direct (digitale) foto nemen van deze vlinder.  
Foto’s terug bekijken. Dit moet de Kleine parelmoervlinder zijn, een recent in 
Vlaanderen uitgestorven soort.  Het neefje van de ook in Vlaanderen uitgestorven 
Zilveren maan (laatst gevonden in Vlaanderen in 1995 op een van onze percelen 
langs de Abeek in Grote Brogel).  
Even later op een heischraal grasland langs de Gestelstraat.  Niet minder dan vier 
oranje vlinders fladderen hier rond. Dit kan geel toeval meer zijn. Ze zijn terug van 
lang weggeweest. 

’ s Anderdaags terug: weer, 
nu 2  exemplaren op de 
zandvlakte en 5 exem-
plaren op het heischrale 
stuk.  Het is wel warmer. 
En wat doen die jongens 
en meisjes, ja… Dit moeten 
vlinders van de derde 
generatie zijn, zorgend 
voor een nieuwe generatie 
voor het volgend voorjaar.  
Mogelijk het begin van een 

p 26 september en 3 oktober werden nog 2 exemplaren gezien ter hoogte van de 
Gestelstraat.  

nieuwe populatie. Om naar 
uit te kijken. 
 
 
 
 

O

                                                                                                                                                                                                          _          
JAARBOEK 2004 NATUURPUNT 
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 40



_                                                                                     NATUURSTUDIE 
 
 
Elders in Limburg 

k meldingen op de terril van Zolder, in Maasmechelen en in de 
terbeekvallei … 

    
   

ierna volgt een beschrijving van de ecologie, de verspreiding en het behoud van de 
oort, overgenomen van de web-site van het Instituut voor Natuurbehoud. 

 
Er waren dit jaar oo
It
   
 
 
 
 
 
 
Ecologie, de verspreiding en het behoud van de Kleine parelmoervlinder 
 
 
 H
s
(http://www.instnat.be/content/page.asp?pid=FAU_VL_issolath) 

Freddy Janssens 

 

cologie 

 parelmoervlinder 
is vooral te vinden in duinen 

worden afgezet op v
in de duinen en Driekleurig viooltje en Akkerviooltje in het binnenland. De Kleine 

 de Kleine parelmoervlinder strekt zich uit van Midden-Scandinavië tot 
Noord-Afrika en van West-Frankrijk tot West-China. 

 

 
 
 
 

 

 

E

De Kleine

en andere droge, schrale 
graslanden. De vlinder vliegt 
in meerdere, elkaar over-
lappende generaties per jaar 
van begin april tot eind 
oktober. 

De eitjes erschillende soorten viooltjes, voornamelijk Duinviooltje 

parelmoervlinder overwintert als rups. De vlinders zijn weinig honkvast en kunnen ver 
buiten hun voortplantingsgebieden waargenomen worden. 

Verspreiding 

Het areaal van
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De Kleine parelmoervlinder was vroeger vrij algemeen (al zal een deel van de 
waarnemingen vermoedelijk op zwervers slaan), maar is momenteel zeer zeldzaam. 
De grootte van het verspreidingsgebied van de Kleine parelmoervlinder neemt in de 
loop van de 20ste eeuw bijna voortdurend af, maar vooral sinds de tweede helft van 
de jaren tachtig is er een bijzonder sterke terugval. Door het zwerfgedrag van de 
Kleine parelmoervlinder is het niet eenvoudig om een goed beeld te krijgen van de 
vroegere verspreiding. Waarschijnlijk waren er vroeger vooral in de duinen en in het 
oostelijk deel van Vlaanderen populaties aanwezig, maar ook elders kan de soort 
zich tijdelijk voortgeplant hebben. Momenteel leven enkel nog populaties aan de 
Westkust waar de soort zich in verscheidene duingebieden recent opnieuw gevestigd 
heeft. De waarnemingen in het binnenland betreffen vermoedelijk allemaal zwervers 
al kan de soort zich hier op Akkerviooltjes misschien occasioneel voortplanten. 
In Wallonië is de Kleine parelmoervlinder waarschijnlijk alleen standvlinder in de 
Lorraine en worden er in de andere regio’s enkel zwervende exemplaren 
waargenomen. In Nederland is het een minder algemene standvlinder, die vooral in 
de duinen leeft. In het midden, het zuiden en het noordoosten van Duitsland is het 
een standvlinder en in het noorden slaan de meeste waarnemingen op zwervers. In 
Groot-Brittannië is de soort waarschijnlijk niet inheems, maar ze wordt er wel 
waargenomen als zwerver vanuit het vasteland. 

Vroegere verspreiding (<1991) 

 

Huidige verspreiding (1991 tot 2004) 
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Behoud 

De Kleine parelmoervlinder geniet geen 
wettelijke bescherming in Vlaanderen. Op de 
Vlaamse Rode Lijst staat de soort nog in de 
categorie ‘Uitgestorven’ (Maes D., Van Dyck H., 
1996. Een gedocumenteerde Rode lijst van de 
dagvlinders van Vlaanderen), maar 
ondertussen zijn er nieuwe populaties ontdekt 
aan de Westkust. Op de website van het 
Instituut voor Natuurbehoud, wordt de soort 
nu (november 2004) ondergebracht in de 
categorie ‘Met uitsterven bedreigd’. Op de 
Belgische Rode Lijst staat de soort in de 
categorie ‘Bedreigd’, maar op Europese 
schaal is ze niet bedreigd. 

 

De voornaamste reden voor de 
achteruitgang van de Kleine 
parelmoervlinder is de ver-
ruiging van schrale graslanden 
in de duinen door het 
achterwege blijven van beheer, 
en een intensiever landbouw-
gebruik (vermesting en ver-
ruiging) op de schrale gras-
landen elders in Vlaanderen. In 
de duinen zal het beheer ervoor 
moeten zorgen dat er enerzijds 
schrale vegetaties met viooltjes 
en anderzijds een voldoende 
groot nectaraanbod in de vorm 
van ruigten behouden blijven.  

 

Extensieve begrazing of gefaseerd 
maaibeheer zijn twee geschikte 
beheermaatregelen, die ook in an-dere 
duingebieden en zelfs op schrale 
graslanden in het binnenland toegepast 
kunnen worden. Vanwege de vrij grote 
mobiliteit is de Kleine parelmoervlinder 
zeer waarschijnlijk in staat opnieuw 
geschikte gebieden spontaan te 
herkoloniseren.  
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VISBESTANDOPNAMES OP DE ABEEK (2004) 
 
Samenvatting van gelijknamig artikel van:  
Gerlinde Van Thuyne en Jan Breine, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW), 2004 
IBW.Wb.V.R.2004.120 
Depotnummer: D/2004/3241/250  
 
Inleiding 
Het IBW voerde op 3, 4 en 5 
mei 2004 visbestandopnames 
uit op Abeek en twee van zijn 
zijbeken, de Gielisbeek en de 
Soerbeek. 
 
Situering 
De Abeek stroomt in noordoost 
Limburg en vormt samen met 
de Itterbeek en de Bosbeek de 
belangrijkste beken die in 
noordoostelijke richting stroomt 
in het Maasbekken. De Abeek 
ontspringt op het Maasterras te 
Meeuwen en mondt 38 km 
verder uit te Ophoven. Vroeger stroomde de Abeek richting noordoost tot in 
Roermond, waar ze de Lossing wordt genoemd. Nu is de Abeek afgetakt naar het 
oosten toe en stroomt ze via Kinrooi en Ophoven naar de Maas toe. De zijbeken van 
de Abeek van stroomopwaarts naar stroomafwaartse richting toe zijn: de Bullenbeek, 
De Hommelbeek, de Gielisbeek, de Vellerbeek, de Losbeek, de Schuitebeek en de 
Zuurbeek. In deze campagne werden de Gielisbeek en de Zuurbeek elk op één 
locatie bevist. 
 
Situering van de staalnameplaatsen 
 
IBW 
nummer  

X  Y  Waterloop 
Naam 

Gemeente Omschrijving  

92130200  230699 203682  Abeek  Meeuwen- 
Gruitrode 

Neermolen  

92130300  238220 208420  Abeek  Bocholt  Voorste Luysmolen  
92130400  242769 206835  Abeek  Kinrooi  Woutershof, opwaarts de 

monding van de Zuurbeek  
92130500  246702 204491  Abeek  Kinrooi  net na de samenvloeiing van 

de A-beek en de Itterbeek  
92130550  251323 202484  Abeek  Kinrooi  aan de monding in de Maas, 

t.h.v.  ‘De Spanjaard’ 
92139100  228904 201262  Gielisbeek  Meeuwen- 

Gruitrode 
Berenheide nabij de weg 
Meeuwen- Peer 

92152150  238810 206101  Soerbeek 
(Zuurbeek  
- Genattebeek - 
Gerdingbeek) 

Bree  baan Eppel-  
Sint-Martensheide 
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Resultaten van de visbestandopnames 
 
Overzicht van de aangetroffen vissoorten (aangegeven met “X” op de eerste lijn) en 
het totaal aantal soorten (N) op de verschillende locaties.  
In tweede lijn met “x” zijn de gegevens voor 1998 weergegeven. 
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Overzicht van de totale vangsten op de Abeek met per soort: de geviste aantallen (N), de 
aantalpercentages (N%), de geviste biomassa (G in g) en de gewichts-percentages (G%) 
 
Soort  N N% G G% 

beekprik  26 2,1 91,5 0,6 
paling  14 1,1 3354 22,0 

riviergrondel  592 48,5 1933 12,7 
blauwbandgrondel  3 0,2 10,5 0,1 

vetje  4 0,3 3,8 0,0 
winde  3 0,2 1460 9,6 

bittervoorn  5 0,4 6,1 0,0 
blankvoorn  140 11,5 4780 31,4 

rietvoorn  6 0,5 876, 5,8 
zeelt  2 0,2 1,5 0,0 

bermpje  390 31,9 2113 13,9 
br. Am. dwergmeerval 2 0,2 6,7 0,0 

beekforel  4 0,3 380, 2,5 
3d. stekelbaars  16 1,3 39,5 0,3 

10d. stekelbaars  1 0,1 1,1 0,0 
zonnebaars  8 0,7 91,3 0,6 

baars  5 0,4 72,2 0,5
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Bespreking 
In deze campagne werd de Abeek op 5 locaties bemonsterd. De Gielisbeek en de 
Soerbeek, twee zijbeken van de Abeek, werden elk op 1 locatie bemonsterd. Al deze 
locaties werden reeds in een vroegere campagne bemonsterd (Breine et al., 1999). 
Dit laat toe om een vergelijking te maken.  Op de Abeek werden in deze campagne 
17 soorten gevangen nl. beekprik, paling, riviergrondel, blauwbandgrondel, vetje, 
winde, bittervoorn, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, bermpje, bruine Am. dwergmeerval, 
beekforel, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, zonnebaars en baars.  
Op een totale geviste lengte van 480 m, werden 1221 exemplaren met een totale 
biomassa van 15,2 kg gevist. 
In 1998 werd de Abeek uitvoeriger bemonsterd (10 locaties) en werden er 21 soorten 
gevangen, nl. voornoemde soorten zonder blauwbandgrondel, winde en vetje maar 
aangevuld met kolblei, giebel, karper, serpeling, snoek, Amerikaanse hondsvis en 
regenboogforel.  Dezelfde 5 locaties beschouwend werden 16 soorten gevangen. 
In 1998 was blankvoorn en riviergrondel qua aantallen dominant, naar biomassa toe 
was dat paling gevolgd door blankvoorn. In 2004 domineert qua aantallen 
riviergrondel (aantalpercentages van 48,5%), gevolgd door bermpje 
(aantalpercentage van 31,9%). Blankvoorn is met een aantalpercentage van 11,5% 
gezakt naar de derde plaats. Naar biomassa toe domineert dan weer blankvoorn met 
een gewichtspercentage van 31,4%, gevolgd door paling (22%) en bermpje (13,9%). 
Blauwbandgrondel, vetje, winde, bittervoorn, zeelt, bruine Amerikaanse 
dwergmeerval, beekforel, tiendoornige stekelbaars en baars komen voor in de Abeek 
maar slechts in beperkte mate (vangsten < 5 exemplaren). 
In vergelijking met 1998 zijn op de twee meest stroomopwaarts gelegen locaties 
zowel de soortendiversiteit als de densiteit gestegen. Op de overige 3 locaties zijn 
deze gedaald. De grootste diversiteit (12 soorten) wordt nu gevonden op de locatie 
gelegen te Bocholt, aan de Voorste Luysmolen. Hier wordt ook het meeste vis 
gevangen (210,3 kg/ha). In 1998 waren bermpje, driedoornige stekelbaars en 
tiendoornige stekelbaars de meest verspreide soorten, nu zijn deze twee eerst 
genoemde nog steeds de meest verspreide maar tiendoornige stekelbaars wordt 
maar op 1 locatie meer aangetroffen. 
De index voor biotische integriteit (IBW) scoort ondanks de aanwezigheid van 
beekprik op 3 locaties overwegend een matige kwaliteit, enkel de locatie gelegen te 
Kinrooi aan de samenvloeiing met de Itterbeek scoort een ontoereikende kwaliteit. In 
het algemeen werd een daling van de IBI genoteerd: ter hoogte van Bocholt, Kinrooi 
na de samenvloeiing met de Itterbeek en ter hoogte van de monding van de Maas. In 
Meeuwen-Gruitrode en bij het Woutershof bleef de IBI matig. 
De nog niet zo lang geleden geïntroduceerde soort, blauwbandgrondel heeft nu ook 
de Abeek al weten te bereiken en geraakt nu ook stilaan meer en meer verspreid in 
het Maasbekken. Naast de Abeek werden ook de Gielisbeek en de Soerbeek elk op 
1 locatie bevist. Op de Gielisbeek werd slechts driedoornige stekelbaars gevangen, 
de visindex scoort derhalve een ontoereikende kwaliteit. In 1998 werd op deze 
locatie slechts tiendoornige stekelbaars en de Amerikaanse hondsvis gevangen en 
scoorde ook een ontoereikende kwaliteit. Op de Soerbeek werden 5 soorten 
gevangen nl. riviergrondel, vetje, bermpje, driedoornige stekelbaars en tiendoornige 
stekelbaars. De visindex scoort een matige kwaliteit. In 1998 werden hier 6 soorten 
gevangen (zie Tabel 4). De aanwezigheid van de tolerante driedoornige stekelbaars 
en exotische Amerikaanse hondsvis brachten de IBI toen naar beneden 
(ontoereikende kwaliteit). 
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De integrale tekst van dit rapport is te vinden op de website van het Instituut voor   
Bosbouw en Wildbeheer:  
http://www.ibw.vlaanderen.be/publicaties/rapporten/visstand/rapporten.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abeek t.h.v. de Neermolen 
 

 
 
 

Abeek t.h.v. vistrappen  
bij de Voorste Luysmolen 

 
 
 
Op te merken is dat  stroom-
afwaarts het visbestand veel 
lager is dan bovenstrooms. Er 
is geen vismigratie mogelijk 
van uit de Maas. Het is zeer 
wenselijk dat de Abeek terug 
door haar oorspronkelijke loop 
door Nederland in Neer in de 
Maas kan stromen. In 
Nederland zijn de nodige 
vistrappen al aangelegd en na h
visbestand in de Abeek bovenstrooms op een natuurlijke manier aangevuld worden. 
Zie eveneens het artikel over de Abeek-delta in het vorige Jaarboek. 
Verder dient de kwaliteit van de zijbeken go

et stroomherstel in oorspronkelijke toestand  kan het 

ed in het oog gehouden te worden en 
dienen er maatregelen getroffen te worden om negatieve invloeden te beperken. Dit 
geldt ook voor de overstorten van de riolering. Er dient meer buffercapaciteit in het 
rioleringssysteem ingebouwd te worden om het water dat in het begin van een 
regenbui de buizen schoonspoelt, op te vangen  en nadien terug in de riolering te 
laten vloeien. Intussen moeten de bestaande overstorten zeer goed onderhouden 
worden om vroegtijdige werking van het overstort te voorkomen. 
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ONTWERP VAN ECOSYSTEEMVISIE VOOR DE VALLEI VAN DE ABEEK  
 
Universitaire Instelling Antwerpen   
Vrije universiteit Brussel 
 
Studie uitgevoerd in opdracht  
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,  
afdeling Natuur 
 
 
In juni 2004 werd de studie “Ontwerp van ecosysteemvisie voor de vallei van de 
Abeek” afgewerkt.  Het voorgestelde onderzoek kadert in de uitvoering van het 
Milieubeleidsplan 2 (vastgesteld door de Vlaamse Regering op 8 juli 1997), waarin 
het milieubeleid voor Vlaanderen wordt uitgestippeld voor de periode 1997-2001. Het 
is een onderdeel van de actie 105 van het thema ‘verlies aan biodiversiteit’, die wordt 
omschreven als: ‘Ecosysteemvisies uitwerken voor bepaalde rivier-en beekvalleien 
en voor de Natuurlijke Structuur in functie van beheerplannen’. 
Het doel van deze opdracht is een ecosysteemvisie voor de vallei van de Abeek voor 
te bereiden. De term ecosysteemvisie is als volgt gedefinieerd: “een ecosysteemvisie 
kan binnen een afgebakend gebied de plaatsen aangeven waar bepaalde typen 
natuur behouden kunnen blijven en/of tot ontwikkeling kunnen komen en waar ruimte 
gecreëerd wordt voor aangewezen soorten. De actie gaat uit van de bestaande 
toestand van een gebied en een referentietoestand (veelal gebaseerd op het 
verleden). Rekeninghoudend met de kansrijkdom worden hieruit streefbeelden 
geformuleerd. Deze geven aan waar welke natuurtypen ontwikkeld kunnen worden.”  

De studie diende de 
randvoorwaarden en poten-
ties voor natuur in het 
beekdalecosysteem te ver-
kennen. Deze kunnen in een 
volgende fase gebruikt 
worden voor de uitwerking 
van concrete streefbeelden.  
Het ontwerp moet voor de 
Vlaamse Gemeenschap 
(Afdeling Natuur) de basis 
vormen voor het toekomstige 
natuurbeleid in de vallei van 
de Abeek en voor de opties 
die ten aanzien van 
natuurbehoud en –ontwikke-
ling moeten worden genomen 
teneinde de natuurfunctie van 
de vallei te optimaliseren. 

Tenslotte dient in deze ecosysteemvisie specifiek aandacht te worden besteed aan 
verdroging en vermesting van het valleigebied.  
 
Het studiegebied omvat het valleigebied van de Abeek en haar zijbeken, van aan de 
bron tot aan de omgeving van Kinrooi-Molenbeersel.  Het strekt zich uit over de 
gemeenten Meeuwen-Gruitrode, Peer, Bocholt, Bree en Kinrooi.  Enkel de delen van 
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de vallei waarvan de bodem historisch gezien onder invloed van grondwater stond 
werd in het studiegebied opgenomen. 
De studie is opgebouwd uit 5 delen en neemt 424 pagina’s in beslag zonder de 
bijlagen. 
 
  
Deel 1 Vegetatiekartering 
 
Bij de gebiedsdekkende vegetatiekartering werd nagenoeg voor elk perceel een 
soortenlijst opgesteld met een inschatting van het aandeel (abundantie) van elke 
soort in de kruid-, struik- en boomlaag. 
De kartering werd uitgevoerd in de periode mei-juli 2001.  In het totaal werden 1.073 
percelen nauwkeurig onderzocht (plantenlijst opgesteld) met een totale oppervlakte 
van 1.039 ha. De invoertabel bevatte uiteindelijk 24.458 records (afzonderlijke 
plantenwaarnemingen).  
 

In totaal werden 330 hogere 
plantensoorten waargenomen. 
 
Voor het gedeelte van de 
Abeekvallei tot aan de Zuid-
Willemsvaart (= werkings-
gebied afdeling Meeuwen-
Gruitrode & Peer) werden in 
totaal 270 soorten waarge-
nomen op een totaal van 489 
plantenopnames.  Stroomaf-
waarts van het kanaal werden 
283 soorten gekarteerd. 
Van deze 270 plantensoorten, 
die in ons werkingsgebied 
werden waargenomen, komen 
ca. 190 soorten op percelen in 
beheer van de afdeling.  Of 

m.a.w. ¾ van de planten-soorten stroomopwaarts van de Zuid-Willemsvaart is 
momenteel terug te vinden op de percelen die wij in beheer hebben. 
 
Per opname werden ook een aantal (abiotische) omgevingsfactoren ingeschat; m.n. 
het landgebruik, de vochttoestand en kwelaanwijzingen. 
Hierop werden diverse analysen uitgevoerd.  Per perceel werden de gemiddelde 
vocht-, stikstof- en zuurindicatiegetallen berekend.  Ook het aantal rode lijstsoorten 
en zeldzame soorten werden berekend per perceel nagegaan. 
 
In totaal werden langs de Abeek 45 plantensoorten waargenomen die voorkomen op 
de rode lijst van Vlaanderen (8 vrij zeldzame, 10 zeldzame, 2 zeer zeldzame, 3 
kwetsbare, 1 onvoldoende gekende, 17 achteruitgaande en 4 bedreigde soorten). 
 
In totaal werden 31 rode lijstsoorten waargenomen in het gedeelte van de Abeek-
vallei stroomopwaarts de Zuid-Willemsvaart.  Van deze 31 rode lijstsoorten werden 
er 19 soorten geïnventariseerd op de percelen (niet alle) die we in beheer hebben, 
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met name: Blaaszegge, Blauwe bosbes, Blauwe zegge, Drijvend fonteinkruid, 
Duinvogelmuur, Grote boterbloem, Kantig hertshooi, Knolsteenbreek, Kustmelde, 
Moerasstreepzaad, Paarbladig goudveil, Penningkruid, Pijpestrootje, Sterzegge, 
Valse kamille, Verspreidbladig goudveil, Wilde gagel, Wintereik en Zompvergeet-mij-
nietje. 
 
Met behulp van de Twinspan-analyse werden de vegetatieopnames opgedeeld in 2 
clusters (gelijkaardige groepen), die op hun beurt nog tot viermaal onderverdeeld 
werden.  Zo werden een 25-tal gelijksoortige vegetatietypes onderscheiden, gaande 
van diverse types bos, struwelen, aanplanten, ruigten en graslanden.  
Elk type werd vervolgens besproken met weergave van de voorkomende soorten, 
met hun abundantie , de locatie in de vallei, overeenkomende vegetatietypes, beheer 
en eventueel bedreigingen. 
 
  
Deel 2 Hydrologische monitoring 
 
De hydrologische modellering, uitgewerkt door de Vrije Universiteit van Brussel, 
trachtte rekening te houden met de complexe geologische opbouw van het gebied: er 
werd hiervoor een 3-lagig model gebruikt opgesplitst door de Feldbissbreuk in een 
noordelijk en zuidelijk deel met telkens een variabele hydraulische doorlaatbaarheid. 
Ook werd rekening gehouden met de grondwatervoeding, die beïnvloed wordt door 
het bodemgebruik en grondwaterwinningen en met meteorologische parameters. Het 
model werd o.a. gekalibreerd met de peilbuisgegevens. 
Aan de hand van deze hydrologische modellering, konden een aantal parameters 
bepaald worden, die bruikbaar zijn voor de karakterisering en beschrijving van de 
bron- en valleigebieden van de beken die het studieonderwerp uitmaken van deze 
ecosysteemvisie.  Deze parameters zijn: een gemiddelde grondwaterstand of -diepte, 
kwellokaties en -intensiteiten en toestromingstijden.  Deze werden op celniveau (30 
m x 30 m) berekend voor het gehele studiegebied, maar werden ook voor elke 
parameter omgerekend naar één enkele waarde per perceel om op die manier 
mogelijke verbanden met de, perceelsgewijze gekarteerde, vegetatie te leggen. 
De resultaten vormden dan ook de input voor talrijke analyses met betrekking tot de 
relatie tussen grondwater en vegetatie. 
 
De berekening van deze 
parameters brengt de invloed van 
het grondwater en vooral 
grondwaterstandwijzigingen in 
beeld. Het is belangrijk te 
benadrukken dat het gaat om 
gemodelleerde grondwaterstan-
den die de gemeten grondwater-
peilen zo goed mogelijk (op basis 
van beschikbare gegevens) 
benaderen. 
Uit de modellering blijkt dat het 
beekdal in hoge mate beïnvloed 
wordt door het grondwater. Grote 
delen van het studiegebied staan 
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in grote of mindere mate onder invloed van het grondwater en kennen een ondiepe 
grondwaterstand (< 0,5 m). De gemiddelde gemodelleerde grondwaterdiepte voor 
het studiegebied bedraagt 0,74 m onder het maaiveld voor de huidige situatie. De 
gemiddelde grondwaterdiepte varieert voor bijna drievierde van de percelen tussen 
0,25 m en 1 m.  Gemiddelde grondwaterdiepten van meer dan 1 m zijn in het beekdal 
eerder uitzonderlijk.  
Dit geldt vooral voor het vernattingsscenario, waarbij duidelijk de invloed van een 
verhoging van het drainagepeil t.o.v. de huidige situatie merkbaar is.  De gemiddelde 
gemodelleerde grondwaterstand voor het vernattingsscenario bedraagt 0,45 m onder 
het maaiveld. Het vernattingsscenario (verondieping beken) zorgt voor hogere 
grondwaterstanden in het studiegebied en dan voornamelijk in het oostelijk, 
benedenstrooms gedeelte nabij Molenbeersel.  Grondwaterwinningen hebben geen 
of nauwelijks een invloed hebben op de grondwaterstanden in het studiegebied.  De 
verondieping van de beken zorgt eveneens voor langere toestromingstijden voor het 
vernattingsscenario, wat de kwaliteit van het grondwater meestal ten goede komt. In 
het boven- en middenstrooms gedeelte komen kwelzones met hoge kwelintensiteit 
voor in de nabijheid van de beek.  Minder intense kwelzones worden gevonden in de 
benedenstroomse gebieden.  In de huidige situatie bestrijken de kwelgebieden ruim 
30% van het totale studiegebied. Voor het vernattingsscenario blijkt de totale 
kweloppervlakte toegenomen te zijn tot ruim 47%, een toename met 17% van de 
oppervlakte van het studiegebied.  De gemodelleerde gemiddelde kwelintensteit 
bedraagt voor de huidige situatie 0,9 mm/d, terwijl dit voor het vernattingsscenario 
meer dan het dubbele is (2 mm/d). 
Er werd geconcludeerd worden dat dergelijke hydrologische ingrepen (lokaal) een 
belangrijke invloed uitoefenen op de waterhuishouding in het studiegebied, en dan 
voornamelijk in het benedenstrooms gedeelte.  
 
Deel 3 Systeembeschrijving 
 
Dit deelrapport geeft een uitgebreide systeembeschrijving van de Vallei van de 
Abeek. In de systeembeschrijving worden de administratieve en beleidsmatige 
randvoorwaarden, de huidige abiotische situatie en de landschapshistorische 
ontwikkeling beschreven.  
Eerst komen de administratieve en beleidsmatige randvoorwaarden (Ruimtelijk 
structuurplannen, het gewestplan, het Vlaams ecologisch netwerk, Europese 
richtlijngebieden,…) voor natuurbehoud, -herstel en –ontwikkeling in de vallei aan 
bod.  De nadruk ligt op het internationale natuurbeleid en het Vlaamse beleid inzake 
ruimtelijke ordening en natuur.  
Volgend onderdeel behandelt de abiotische situatie in de vallei van de Abeek. Dit 
thema omvat de topografie, bodemkunde, geomorfologie, grondwater- en  
oppervlaktewaterkwaliteit.  De biotische situatie wordt samenvattend weergeven in 
tabelvorm bij de natuurtypen.  
De landschapshistorische beschrijving vertrekt van de prehistorie en loopt tot 1925. 
 
De relatie tussen vegetatietypen en gemodelleerde gemiddelde grondwaterstand 
werd onderzocht a.h.v de vegetatiekaart en het hydrologisch model van de VUB, dat 
voor de hele vallei een gemodelleerde gemiddelde grondwaterstand weergeeft.   
Ecohydrologische processen spelen een determinerende rol bij de ontwikkeling van 
vegetatietypen.  Een van de belangrijkste factoren hierbij is de diepte van het 
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grondwater.  Deze kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks het voorkomen van 
vegetatie beïnvloeden. 
Onrechtstreeks heeft de grondwaterdiepte bijvoorbeeld een invloed op de 
nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem. Bij een verlaagde grondwaterstand kan, 
door een verhoogde zuurstofbeschikbaarheid, de mineralisatiesnelheid in de bodem 
toenemen.  Hetgeen resulteert in een verhoogde nutriëntenbeschikbaarheid.  Dit uit 
zich vooral in verhoogde nitraatconcentraties en de daaruit volgende verruiging van 
de vegetatie. 
Aan de hand van de bekomen relaties kon vervolgens, per vegetatietype, een range 
aan gemiddelde grondwaterdiepten (onder maaiveld) worden opgesteld, waarbinnen 
deze vegetatietypen optimaal voorkomen. Later kunnen deze ranges gebruikt 
worden om na te gaan welke vegetatietypen kunnen voorkomen bij een eventuele 
verhoging van het grondwaterpeil in de vallei van de Abeek. 
 
Deel 4: Natuurtypen 
 
Het vierde deel geeft een afbakening van de natuurtypen die bij het opstellen van de 
potentiekaarten worden gebruikt. 
In dit deel worden de natuurtypen beschreven, die in de vallei kunnen/moeten 
worden behouden, hersteld of ontwikkeld.    Dit zijn de eenheden die gebruikt worden 
bij de beschrijving van de potenties, waarbij bepaald wordt waar welk type natuur kan 
worden behouden, ontwikkeld of hersteld. Enkel de halfnatuurlijk eenheden welke 
gerealiseerd kunnen worden, worden besproken. 
 
De terrestrische natuurtypen 
worden ondergebracht in vijf 
natuurtypengroepen.  De natuur-
typen binnen één natuur-
typengroep komen voor op 
plaatsen met gelijkaardige 
abiotische standplaatsfactoren.  
Ze verschillen onderling door 
verschillen in beheer (of 
successiestadium). Binnen één 
groep wordt telkens onderscheid 
gemaakt tussen intensief beheer 
(graslanden), cyclisch beheer 
(ruigten en struwelen) en 
nietsdoen (bos). Voor enkele 
typen zal tevens een 
overstromingsvariant worden 
onderscheiden.  Daarnaast worden ook vier aquatische natuurtypen beschreven. 
Voor het studiegebied worden tevens een aantal doelsoorten geselecteerd en aan de 
natuurtypen gelinkt. 
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Deel 5: Knelpuntenanalyse en potenties 
 
Het laatste deel beschrijft de knelpunten voor het natuurbehoud. 
  
Knelpunten 
 
Intensieve landbouw: 
- Bovenstrooms (Militair Domein tot Reppel): 
Binnen het studiegebied zelf komt weinig landbouw voor. Hier is er voornamelijk een 
invloed van de intensieve landbouwzones die aan de rand van de vallei zijn gelegen.  
Hetgeen zich uit in de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Voornamelijk in 
de drie bovenstroomse zijbeken van de Abeek en in de Abeek zelf, ten zuiden van 
Meeuwen-Gruitrode komt dit tot uiting in de oppervlaktewaterkwaliteit, waar o.a. 
hoge nitraatconcentraties werden aangetroffen. Door de aanvoer van nitraatrijk 
water kunnen de potenties tot het ontstaan van soortenrijke vegetaties hier in 
belangrijke mate worden ingeperkt. 
- Middenstrooms (Reppel tot de Luysen): 
Hier neemt het landbouwareaal, binnen het studiegebied sterk toe. De grote, 
aaneensloten landbouw arealen die er voorkomen, zorgen niet alleen voor 
eutrofiëring maar zorgen ook voor habitatfragmentatie en –verlies. De concentraties 
aan nitraat, kalium en sulfaat in het oppervlaktewater liggen hier redelijk hoog, terwijl 
de concentraties aan ammonium en fosfaat laag zijn. In een aantal peilbuizen, 
tussen de Zuid-Willemsvaart en de Luysen werden hogere nitraat concentraties 
gevonden (3,3 mg/l) hetgeen ook kan wijzen op een landbouwinvloed. 
- Benedenstrooms (Stroomafwaarts van de Luysen): 
Hier zijn de landbouwactiviteiten voornamelijk geconcentreerd in het zuidoosten van 
het Stamprooierbroek en volledig stroomafwaarts. Hier komen zowel grote 
aaneengesloten landbouwzones, als kleinere weilanden, gescheiden door hagen, 
voor. Habitatfragmentatie en –verlies vormen hier ook een knelpunt. Naar 
vermesting toe kan verwacht worden dat het gebied ten zuidoosten van het 
Stamprooierbroek een nutriëntenaanvoer ondervindt van de oostwaarts, ten zuiden 
van Bree gelegen intensieve landbouwzone. Wat de oppervlaktewaterkwaliteit 
betreft, worden voor en na het Stamprooierbroek hogere concentraties aan fosfaat 
en voornamelijk kalium en sulfaat aangetroffen. Bij het herstellen van 
overstromingen zou het hoog sulfaatgehalte een knelpunt kunnen vormen omdat 
aanvoer ervan in een gebied kan leiden tot interne eutrofiëring. 
Ook de aanvoer van nitraat en kalium, waarvan de concentratie resp. 10 en 5 maal 
hoger is dan de concentratie in het aanwezige grondwater, kan eutrofiëring 
veroorzaken. 
 
Waterhuishouding: 
Bovenstrooms treedt verdroging voornamelijk op tussen de Bullenbeek en de 
Hommelbeek. 
De voornaamste knelpunten naar beekmorfologie toe, worden gevormd door de 
aanwezigheid van molens en stuwen.  
Vanaf de Zuid-Willemsvaart is de waterhuishouding in belangrijke mate gewijzigd en 
onnatuurlijk.  Naast de gevolgen naar habitatdiversiteit in de beken zelf, worden de 
mogelijkheden tot overstromen hierdoor beperkt en treedt verdroging, door drainage 
op.  Dit treedt voornamelijk op ten oosten van de Luyssen, ten zuidoosten van het 
Stamprooierbroek en stroomafwaarts hiervan. 
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Transportinfrastructuur en bebouwing: 
De belangrijkste migratiebarrières worden gevormd door de baan Bree-Peer en de 
Zuid-Willemsvaart. Verder grenzen de woonkernen, in het bovenstroomse deel, aan 
het studiegebied waardoor zij voor verstoring en lawaaihinder kunnen zorgen. Een 
groter knelpunt wordt gevormd door de aanwezige vakantiewoningen in het gebied, 
vnl. in het bovenstroomse deel van het gebied. Deze zijn vaak wel in de vallei zelf 
gelegen, waar ze naast verstoring en lawaaihinder, leiden tot biotoopverlies, 
barrière-effecten (afspanning tot aan de beek), wijziging van de lokale hydrologische 
situatie (drainage, graven van vijvers) en uiteindelijk aanleiding geven tot vertuining 
van flora en landschap. 
 
 
Aan de hand van de huidige situatie, het grondwatermodel en de randvoorwaarden 
worden vervolgens de potenties voor natuur bepaald. Hierbij worden drie scenario’s 
(huidige hydrologische situatie, een verhoogd grondwaterpeil, een verhoogd 
grondwaterpeil en over-stromingen) onderscheiden en op kaart weergegeven. 
 
Onder vernatte omstandigheden nemen de natuurtypegroepen ‘kleine zeggen 
vegetaties --- oligotroof elzenbroek’ en ‘dottergrasland --- mesotroof elzenbroek’ in 
oppervlakte toe, ten nadelen van type ‘glanshaverland  --- mesotroof elzenbroek’. 
Bij overstromingen treden overstromingstolerante varianten op.  
 
Afgaand op de oppervlaktewaterkwaliteitsgegevens ter hoogte van de potentiële 
overstromingsgebieden kan gesteld worden dat in het bovenstroomse gebied, ter 
hoogte van de Gielisbeek, voornamelijk de hoge nitraat- en kaliumconcentraties voor 
externe eutrofiëring kunnen zorgen. Ter hoogte van het Stamprooierbroek zijn de 
concentraties aan nitraat en kalium resp. 10 en 5 maal hoger dan in het grondwater 
van het gebied. Verder kan het hoge sulfaat gehalte in het oppervlaktewater leiden 
tot interne eutrofiëring. Wat echter de werkelijke impact zal zijn op de vegetatie is 
echter afhankelijk van overstromingsperiode en van de abiotische toestand in het 
gebied. Algemeen wordt aangenomen dat winteroverstromingen minder effecten 
hebben dan lente- of zomeroverstromingen. Over de werkelijke 
nutriëntenbeschikbaarheid in het gebied en voornamelijk over de nutriëntenlimitering, 
zijn momenteel geen gegevens beschikbaar. Deze factor kan echter in belangrijke 
mate bepalen of de vegetatie een invloed van de nutriëntenaanvoer kan 
ondervinden. Zo zal bijvoorbeeld de aanvoer van nitraat in een fosforgelimiteerd 
gebied weinig impact hebben op de vegetatie. Tenslotte moet ook gesteld worden 
dat er geen gegevens bestaan over de hoeveelheid en de kwaliteit van het sediment 
dat tijdens de overstromingen kan worden aangevoerd.  Naar eutrofiëring toe kunnen 
sedimenten echter een belangrijke rol spelen. 
Algemeen kan momenteel enkel, op basis van de overstromingstolerantie van de 
natuurtypengroepen, gesteld worden dat bij overstromingen, in het benedenstrooms 
mesotroof gebied, soortenarme varianten zullen ontstaan van deze  
natuurtypengroepen, waarin een aantal ruderale soorten de bovenhand nemen. 
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PLANTENWERKGROEP LIER OP BEZOEK 22 MEI 2004 
 
Op 22 mei hadden we de plantenwerkgroep van Lier op bezoek, een gelegenheid om    
meer te weten komen over de (moeilijk te determineren) plantensoorten, die 
voorkomen niet alleen in het natuurreservaat maar ook in de omgeving hiervan. 
Dit maal werd de vierkante kilometerhokken C74213 en C74214 uitgekamd, en dit 
bijna in de letterlijke betekenis.  Een wandeling werd hiervoor gevolgd tussen de 
Hoogstraat, het perceel Hendrix (Oyevaers nesthofveld) en het perceel Opdeweegh 
(Aabemden).   Meest interessant bleek vanzelfsprekend het natuurreservaat zelf te 
zijn, maar ook de droge schrale graslanden, die beheerd worden door Opdeweegh.  
Deze zijn niet alleen floristisch interessant, maar faunistisch: hier werden die dag 
meerdere hagedissen gezien.   Het perceel Hendrix bleek toch het floristische 
toppunt te zijn.  Niet minder dan drie uur werd er besteed om een perceel van nog 
geen halve hectare te inventariseren. Er werden een tiental zeggensoorten 
gevonden, waarvan enkele die zelfs deze specialisten al enkele jaren niet meer 
hadden waargenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In totaal werden er die dag 210 soorten waargenomen.  Tot de zeldzame en bedreig-
de soorten behoorden volgende soorten: Blaaszegge, Blauwe zegge, Bosmuur, 
Bosroos, Draadrus, Eenjarige hardbloem, Geelgroene zegge, Gewone brunel, 
Gewone spurrie, Hengel, Knolboterbloem, Knolsteenbreek, Korenbloem, 
Penningkruid, Schildereprijs, Sterzegge, Tormentil, Veelstengelige waterbies, 
Veldbeemdgras, Verspreidbladig goudveil, Waternavel en Zompvergeet-mij-nietje. 
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2004 IN PLOKROOI,  ELLIKOM EN PEER 
 
Overzet Aan de Damp, FS7660, x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580 
 
De paddenoverzet kon dit jaar een week later dan gepland opgezet worden. 
Daardoor werd de eerste warme week van februari gemist.   Het warme weer in de 
eerste helft van februari met op 5 februari overdag een temperatuur van 18 ° en ’s 
nachts nog 10° C doet al direct een aantal amfibieën trekken.   
Daarna treedt een vorstperiode in van bijna één maand, die alle trek stopzet. 
Pas op 12 maart (in de voorgaande jaren was de trek al voor de helft over) wordt het 
pas zeer druk.   Dat levert een maximaal aantal van 1.456 stuks op voor één dag, 
met name op 16 maart.  Het vorig record van 12 maart 2003 met 1.340 dieren werd 
hiermee gebroken.  Op vijf dagen tijd trekt  90 % van de dieren naar de vijvers van 
het Broek. 
  
In totaal werden 6.172 dieren overgezet. 
 
Ondanks dit hoge aantal overgezette dieren daalt het aantal salamanders 
onrustwekkend.  Terwijl de Alpenwatersalamander met 24 % achteruitgaat, daalt het 
aantal kleine watersalamanders  met  57 %.  Het aantal vinpootsalamanders daalt tot 
11 stuks, wat slechts nog  één vijfde van het jaar voordien is. 
Oorzaken liggen mogelijk in een grotere predatie van salamanders door  de 
toegenomen vispopulatie (Amerikaanse zonnebaars?) in de vijvers van het Broek (in 
1997 stonden deze leeg) en het verdwijnen van waterplanten (hierdoor ook de 
eiafzetmogelijkheden), door de vraat van de uitgezette ganzen.  
 
Gewone pad, Bruine en Groene kikker bleven min of meer constant: resp. + 8 %, -7 
% en +14 %.  Elf heikikkers werden overgezet.   
 
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 aan Broek op 10 jaar tijd 43.410  stuks overgezet. 
 
Het aantal bezoekers daalde door de korte periode waarin de amfibieën trokken.  
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alpenwatersalamander 2 340 294 256 102 317 372 293 141 107 
Kleine watersalamander   114 160 126 368 272 208 89 118 51 
Vinpootsalamander  68 95 156 284 260 75 30 51 11 
Groene kikker 36 231 196 418 360 543 489 540 553 633 
Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 
Heikikker 11 10 4 6 10 16 11 4 7 11 
Gewone pad 271 1.287 2.160 2.227 1.892 3.508 5.420 4.909 4853 5231
Totaal 340 2.274 3.034 3.348 3.406 5.438 7.529 6.004 5.864 6.173
Aanwezige personen:     469 539 609 531 603 639 415 
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Thieu Paesen 
zet tien jaar 
padden over 
Goednieuwskrant van  
Het Belang van Limburg  
16 maart 2004 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode speelt op het vlak van paddenoverzet een voortrekkersrol in Vlaanderen. Dat is 
onder meer te danken aan de inzet van Thieu Paesen. Deze kranige tachtiger zet al 10 jaar lang tijdens de 
paddenpaartijd zeven verschillende soorten kikkers en salamanders tot twee maal per dag over naar ‘t Broekven. 
Zaterdagavond werd Thieu verrast door de vrienden van natuurpunt tijdens de paddenoverzet. “Thieu is een 
voorbeeld voor de jeugd. Zoveel inzet verdient minstens één fles per jaar,” zegt de voorzitter. En die werden 
dan ook aan het Broekven gekraakt.                                                                                                                 RDr 
 
 
Overzet Brogelerweg, FS7667, x-coörd.: 230.580, y-coörd.: 202.850  
De overzetactie aan de Brogelerweg in Ellikom werd in 2004 voor de vijfde maal 
opgezet. 
Tussen 3 februari en 5 april, met een maand onderbreking, werden door Piet Coninx 
en zijn vrouw in totaal 843 amfibieën overgezet: 645 gewone padden, 128 bruine 
kikkers en 67 alpenwatersalamanders. 
 
In de eerste relatief warme week van februari werden 84 amfibieën (10 % van het 
totaal) overgezet.  Het hoogtepunt (50 % van de dieren  overgezet) valt op donder-
dag 13 maart (6 maart in 2003, 26 februari in 2002 en 8 maart in 2001) voor de trek 
in zuidelijke richting en op 18 maart (11 maart in 2003, 19 maart in 2001 en 2000) in 
noordelijke richting.  Weerom een markant verschil.  Op 18 maart werden 203 exem-
plaren overgezet of ¼ van het totale aantal.   
Het aantal stuks overgezet van zuid naar noord ten opzichte van deze van noord 
naar zuid bedroeg 473 resp. 370 stuks. 
 
Alle soorten namen toe ten opzichte van het voorgaande jaar, behalve de Gewone 
pad. 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Alpenwatersalamander 7 45 57 28 67 
Groene kikker  3 1 0 2 3 
Bruine kikker 12 141 57 109 128 
Gewone pad 208 960 807 886 645 
Totaal 230 1.147 901 1.025 843 
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Overzet Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal (Peer),  
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950 
 
De Mina-raad van Peer en Natuurpunt hebben voor de eerste maal een 
paddenoverzetactie georganiseerd aan de Omleidingsweg in de buurt van de 
Esmeralda. Op 31 januari werd het scherm geplaatst en de eerste padden werden 
overgezet op 1 februari. Op 17 maart werd besloten een scherm bij te zetten op de 
Steenweg op Wijchmaal, nadat er werd vastgesteld dat er nog veel 
verkeersslachtoffers vielen. 
Twee maal per dag werden door vrijwilligers van de Mina-raad, nl. Ria Hermans, 
Fons Kenis, Marleen Massonnet, Peter Smeets, Robert Van Dingenen en Marina 
Van Hoef, amfibieën overgezet. Dank hiervoor. Begin april was de trek zodanig 
afgenomen en trokken er al padden terug in de andere richting en werd besloten om 
de schermen op te ruimen. 
Ook leerlingen van Agnetendal zijn komen helpen op 16, 20, en 23 maart. Deze 
acties werden gefilmd en zijn verschenen in het informatieblad van het Agnetendal. 
 
 2004 
Alpenwatersalamander 77 
Groene kikker  23 
Bruine kikker 137 
Gewone pad 964 
Totaal 1.201
 
In totaal werden er 1.201 amfibieën overgezet, waarvan 964 gewone padden, 23 
groene kikkers, 137 bruine kikkers en 77 alpenwatersalamanders (zie tabel). 
Het viel duidelijk op dat de meeste bruine kikkers aan de Steenweg Wijchmaal 
werden overgezet. Voor de rest was de verdeling tussen de soorten ongeveer gelijk. 
 
De eerste kleine piek (met 247 dieren of liefst 20 % van de dieren) situeert zich 
gedurende de eerste week van februari, de tweede grote piek doet zich voor tussen 
12 en 22 maart, dit was de echte trekperiode.  Deze pieken vallen juist samen met 
hogere nachttemperaturen.  
 
Aan de Omleidingsweg zijn zeer weinig verkeersslachtoffers gevonden, dus het 
scherm heeft daar zijn nut bewezen. Op de Steenweg op Wijchmaal werden veel 
dode padden en kikkers gevonden over de gehele weg wat aanleiding gaf tot de 
plaatsing van een extra scherm. Er werd echter vastgesteld dat het scherm niet 
voldoende was en er nog vele slachtoffers vielen. 
 
De actie is zeer geslaagd, er werden meer amfibieën over gezet dan we verwacht 
hadden.   Het grootste deel waren padden, enkel de kleine watersalamander die we 
verwacht hadden werd niet waargenomen.  
Het scherm aan de Steenweg op Wijchmaal heeft zijn nut bewezen, maar doordat we 
geen scherm konden plaatsen over de gehele lengte van de weg zijn er nog vele 
slachtoffers gevallen. Naar volgend jaar toe zou er eens bekeken moeten worden 
wat de mogelijkheden zijn om deze situatie te verbeteren. De moeilijkheid hier ligt bij 
de aanwezige bebouwing en de lengte van de weg. 
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Verloop van de overzet in 2004 
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Freddy Janssens & Robert Van Dingenen 
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EDUCATIEF NATUURBEHEER IN 2004 
 
Educatief Natuurbeheer maakt kinderen warm voor natuur.  Leerlingen van de derde 
graad van de basisscholen van Grote Brogel, Ellikom, Erpekom, Gerdingen en 
Reppel en het Gemeenschapsonderwijs Meeuwen zijn ingegaan op het aanbod 
Educatief Natuurbeheer om mee te werken aan dit project van Natuurpunt met de 
steun van de provincie Limburg. Zij worden actief betrokken bij het natuurbeheer in 
een gebied vlakbij de school.  
 
Het project bestaat uit drie 
delen: 
 
1.  Een inleidende diareeks 
 
André Mulders, de educatieve 
medewerker van Natuurpunt, 
vertelt in twee lesuren "het 
verhaal van de natuur" in de 
klas. Op een aangepast 
niveau en via verschillende 
onderwijsmethodieken wordt 
verteld over milieuproble-
matiek en natuur(beheer) in 
Vlaanderen. 
 
2. Een dagje natuurbeheer 

De kinderen helpen mee met het 
beheer van een natuurgebied in 
de nabijheid van hun school.  
De school van Grote Brogel heeft 
aan het Monshof takken 
verwijderd van omgehakte 
dennenbomen en takkenwallen 
gemaakt en hersteld met 
snoeihout van knotwilgen. Langs 
een grote poel werden de 
afgemaaide biezen bijeen 
geharkt en op een wachthoop 
gestapeld.  
Door de leerlingen van school 
van Ellikom werd in de Erpe-
commerbemden het gemaaide 
riet afgedragen en op hopen 
gestapeld.  

Op deze manier hebben de vijfde- en zesdejaars ervaren dat er veel werkkracht 
nodig is om variatie in de natuur te brengen. Ze kunnen zich volledig uitleven, 
leerden allerlei nieuwe dingen over de natuur in hun streek en leerden praktijkgericht 
samenwerken. Bij groepen die bleven picknicken was er voor alle deelnemers warme 
chocomelk! 
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3. Een afsluitende 
lentewandeling met 
onderzoeksmomenten 
 
Hier wordt vooral stilgestaan bij 
de “levende natuur”. De kinderen 
gaan zelf op zoek naar wat er 
bloeit en groeit. Met schepnetjes 
en loepjes wordt het waterleven 
onderzocht. 
De leerlingen van de school van 
Meeuwen werden wegwijs ge-
maakt in het leven en werk van 
de bijen, er was een demostand 
geplaatst aan de Pastorijbemden. 
Bij een kleine poel aan het 
Monshof in Reppel en een vijver 
in de buurt van de Bullenbeek in 
Meeuwen konden de leerlingen 
van de scholen van Grote Brogel, 
respectievelijk die van Meeuwen 
aan de hand van zelf gevangen 
waterbeestjes de waterkwaliteit 
vaststellen. 
De leerlingen leren over het nut 
en over de schakel van bepaalde 
dieren in het hele systeem van 
mensen, dieren en planten. Zij 
zien hier ook het resultaat van 
hun arbeid: nieuwe planten en 
dieren leven nu op de plaats 
waar werd gewerkt. Elke 
deelnemer krijgt dan ook het 
diploma van "natuurbeheerder 
junior" met zijn of haar eigen 
naam erop.  
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Een mooie herinnering. 
 
 

Jan Hendrikx 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 



_                                                                                         PROJECTEN 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overzicht educatief 
natuurbeheer in 2004 

School Gemeente Dat. dia’s Dat. Werkdag Dat.wandeling Lln. Gebied
Techn.Inst. St-Jansberg Maaseik 23/01/04 26 & 27/01/04 240 Grote heide
BS Klimop Meeuwen-Gr. 1 t.e.m. 05/03/04 03 & 04/05/04 189 Bullen
BS Gerdingen Bree 15/11/04 07/12/04 61 Reppel
BS Reppel Bocholt 08/03/04 25/03/04 05/05/04 22 Reppel
VGS Gr. Brogel Peer  21/09/04 26/10/04 50 Reppel
VGS Gr. Brogel Peer  11/03/04 04/06/04 48 Reppel
VGB Erpekom Peer  30/04/04 22 Ellicommerdijk
VGB Erpekom Peer  13/10/04 08/11/04 30/04/04 22 Ellicommerdijk
BS Ellikom Meeuwen-Gr. 08/03/04 22 Ellicommerdijk
BS Ellikom Meeuwen-Gr. 13/10/04 25/10/04 27 Ellicommerdijk
BS Wijshagen Meeuwen-Gr. 14/10/04 25/10/04 28 A-beek
totaal 731
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DAG VAN DE ONDEROFFICIEREN EN VRIJWILLIGERS 
4 JUNI 2004  
 
Sinds een tiental jaren is er in de 
 Krijgsmacht een jaarlijkse Dag van de Onderofficieren en Vrijwilligers.  Die dag 
(meestal begin juni) is het personeel vrij om deel te nemen aan allerhande 
activiteiten.  Deze worden georganiseerd door hun collega’s.  Iedereen mag 
voorstellen aanbrengen.  Dat gaat van culturele uitstappen (museum- of 
stadsbezoeken) en bedrijfsbezoeken tot sportactiviteiten (voetbalwedstrijden, 
mountainbiketochten, kajakken, …).  Meestal eindigt deze dag met een gezellige 
barbecue en een pintje.  
 
Voor de afwisseling wilde ik eens iets organiseren voor een goed doel zoals 
Natuurpunt.  Enkele jaren geleden had Paul Capals samen met enkele collega’s al 
eens vlonder bij een poel aangelegd in de Abeekvallei tijdens deze dag.  Ik vond dat 
initiatief voor herhaling vatbaar.  Daarom stelde ik voor om beheerswerken langs de 
Abeek uit te voeren.  Volgend jaar zal ik mijn oproep enigszins anders moeten 
formuleren, want het woord ‘werken’ had de meeste militairen waarschijnlijk 
afgeschrikt, gezien de geringe opkomst.  Degenen die aan de beheerwerken hebben 
deelgenomen hebben in elk geval een hele hoop werk verzet en zich ook nog goed 
geamuseerd.  Op een van de deelnemers had deze dag zelfs zo’n goede indruk 
gemaakt dat hij zich meteen aansloot bij Natuurpunt. 

 
Helaas waren de weergoden 
ons niet goed gezind.  Het 
was koud en in de 
voormiddag regende het, 
maar ‘s namiddags bleef het 
gelukkig droog.  Ondanks het 
slechte weer waren de 
deelnemers echt gemotiveerd 
en geïnteresseerd. 
 
Met de hulp van enkele 
Natuurpunters (Paul en Jan) 
zijn we gestart met het 
opruimen van de 
oeverversteviging van een 
vroegere weekendvijver om 
deze amfibievriendelijk te 

maken.  Daarvoor moesten we de steile houten kantbekleding afbreken en de oever 
afschuinen zodat amfibieën (kikkers, padden en salamanders) en andere dieren 
gemakkelijk in- en uit het water kunnen kruipen. 
 
Vervolgens werd een nog resterende omheining van een zonevreemd 
weekendverblijf opgeruimd, met de bedoeling er één grote open ruimte te creëren.  
Deze ruimte zal begraasd worden door Galloway-runderen om de begroeiing te 
beperken en een grote diversiteit aan planten te verkrijgen.  Dit werk werd bemoeilijkt 
doordat de omheining volledig was overwoekerd door allerhande struiken, al dan niet 
met doornen. 
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Na een stevig middagmaal in 
een plaatselijk restaurantje 
hebben we samen het 
reservaat rond het Monshof 
verkend.  In dit mooie stuk 
Limburgse natuur konden de 
militairen de resultaten zien van 
de begrazing door de Galloway-
runderen. Ze konden genieten 
van de grote diversiteit aan 
bloemen en planten, van de 
jonge eendjes en meerkoeten 
op de vijvers en de vele jonge 
padden die uit de poelen waren 
gekomen om voor het eerst in 
hun leven de wijde omgeving te 
verkennen. 
 
Als laatste werd de picknickplaats gemaaid en werden er nog enkele Amerikaanse 
vogelkersbomen omgezaagd om te voorkomen dat ze zouden uitzaaien. 
Moe maar voldaan werd deze dag geëvalueerd bij een pintje bier. De deelnemers 
vonden het een aangename en leerrijke activiteit. Ze zullen volgend jaar zeker op-
nieuw van de partij zijn.  Laat ons hopen dat het weer dan beter meevalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dezelfde dag waren de schoolkinderen van de Pieter Brueghelschool van Grote Brogel 
ook aan het Monshof om het waterleven te determineren en om kennis te maken met de 
beheerwerken in het reservaat. 
Onze gezamenlijke activiteit haalde de ‘Goed nieuws krant’ van dinsdag 8 juni en was ook 
te zien op TV Limburg bij de telekrant. 
 

Robert Van Dingenen 
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VERKOOP HERBRUIKBARE BEKERS  

TIJDENS BRBF PEER 16-17-18 JULI 2004 
 

 
 
 
 

 
20 jaar brbf Peer, voor ons de 5de maal dat we 
meedoen, dat wij herbruikbare bekers verkopen.   
Voor ons wordt het ook een traditie. 
 
Extra promotie voor onze afdeling, voor de stad 
Peer en de organisatie van het brbf, was een 
artikel in Natuur.blad, het ledentijdschrift van 
Natuurpunt vzw, waarin de werking en 
doelstelling ‘Minder afval voor meer natuur’ 
samen met andere gelijkaardige organisaties in 
Vlaanderen aan bod kwam. 
Het is voor ons een stimulans om verder te 
werken. 
 
De bereikbaarheid van het Groen Café, dat in 
2003 een probleem was, werd opgelost. In 2004 
werkten we met een vaste stand bij het Groen 
Café en een vliegende stand, die bij de ingang 
opgesteld is. 

 
 
 
We stellen vast dat 
verhoudingsgewijze met het 
aantal toeschouwers de 
verkoop van het aantal bekers 
de laatste jaren gelijk blijft. 
 
Op welke wijze in de toekomst 
afvalvoor-koming zal gebeuren 
is de vraag.  Feit is dat 
verschillende technieken 
uitgetest worden. Voor de 
afdeling is dat minder 
belangrijk, belangrijk is dat wij 
daaraan verder willen 
meewerken. 

 
Voor ons blijft het een goede bron van inkomsten, waarvoor wij de stad Peer en de 
organisatie Braek-Away vzw willen bedanken.  

Jan Hendrikx 
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP  
6 NOVEMBER 2004 IN PEER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groener Limburg, milieuvriendelijk, arbeids-, afvalarme en een streekeigen tuin zijn 
basisgedachten waarmee Natuurpunt Limburg in samenwerking met de Regionale 
Milieuzorg ieder jaar een verkoop van bomen en struiken organiseert in Limburg. 
Deze verkoop kadert in een plantenactie die in Vlaanderen door Natuurpunt en 
andere verenigingen georganiseerd worden. Voor de afdelingen een extra bron van 
inkomsten. 
Nieuw dit jaar was de verkoop van een mengsel met eenjarig akkerkruid en een 
mengsel met meerjarige bloemen voor aanleg van een bloemenweide. 
Erik van Esch coördineerde deze actie en zorgt voor de contacten tussen de Stad 
Peer, NP Limburg en onze afdeling, zodat wij dit jaar weer gebruik konden maken 
van het containerpark. 
Voor Peer hadden 64 mensen bestellingen gedaan voor een totaal van 5.484 planten 
en 46 zakjes bloemenzaad. Iedere koper kreeg een zak compost gratis, plant- en 
zaaitips en een folder ‘Hoe tuinieren met minder afval en minder werk’. 
 
Bij deze bedanken we de stad Peer voor het gebruik mogen maken van hun diensten  
en infrastructuur. 
 
 
 
 

 
Jan Hendrikx
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.WANDELKALENDER 2005  
 
Voor 2005 hebben we weer een gevarieerde wandelkalender opgesteld. Er is 
aandacht voor het hele gebied waar we werkzaam in zijn. Naar jaarlijkse gewoonte 
gaan we tijdens de wintermaand januari ook eens buiten de grenzen van ons 
werkgebied kijken.  Dit jaar gaan we naar het Smeetshof in Bocholt. 
 
Zondag 9 januari 2005, 13u30: Smeetshof Bocholt 13u30 
 
We komen samen aan de kerk in Bocholt om 13u30 en we zullen dan gezamenlijk 
naar het Smeetshof in Bocholt rijden. De wandeling zelf start om 14u00 aan de oude 
boerderij aan het Smeetshof. Dit voormalig landbouwgebied heeft een volledige 
gedaanteverwisseling ondergaan. De afgelopen jaren werd er veel gekapt, geplagd 
en gegraven. De spontane natuur gaat hier nu de bovenhand krijgen. Voor het kort 
houden van de vegetatie zorgen verschillende runderen. Er is een bewegwijzerde 
wandelroute uitgewerkt. Zeker de moeite waard in de winter als je het hele gebied 
kan overschouwen. Stevig schoeisel voorzien !  
 
Dinsdag 22 februari 2005,19u30: Amfibieën-infoavond  
 
Als voorbereiding op de paddenoverzetacties in Peer en Meeuwen willen we een korte 
voorstelling geven van de voorkomende amfibieën in Noord-Limburg. André Vandesande 
komt vertellen over de verschillende soorten. Hij heeft hier een zeer mooie presentatie voor 
gemaakt. Hij zal ook dieper ingaan over het nut van een overzetactie. Als praktijkaanvulling 
is er de mogelijkheid om deel te nemen aan komende paddenoverzetacties. De presentatie 
zal doorgaan in het Poorthuis te Peer om 19u30. 
 
Zaterdagen 5, 12, 19, 26 maart 2005, 20u00: Paddenoverzetacties  
 
Op deze zaterdagen is er de mogelijkheid om onder leiding van een gids een 
woordje uitleg te krijgen over de paddenoverzetactie. Voor de liefhebbers is er de 
mogelijkheid om de dieren zelf over te zetten. Let op want het is wel de bedoeling dat 
ze geteld worden. Het loont zeker de moeite om eens te komen kijken op een 
regenachtige avond met een temperatuur vanaf ongeveer 5° C, dan is de trek-
activiteit het hoogst. Dit kan zowel in Meeuwen aan ‘t Broek, kruispunt Kolisbergen 
en Gestelstraat, als aan de Milieuklas in Peer. Telkens om 20u00. Zaklamp 
meebrengen. 
 
Zondag 3 april 2005, 9u00: Voorjaarswandeling  
 
We maken een wandeling vanuit Ellikom langs de Erpercommerbeemden over de 
Berenheide terug naar Ellikom. Het is een wandeling die voor een groot gedeelte 
langs de Abeek loopt. Hierbij treffen we in deze tijd van het jaar een mooie 
voorjaarsflora aan. In de kwelzones langs de Abeek komen verspreid- en paarbladig 
goudveil, witte klaverzuring en dotterbloem voor. In de broekbossen met veel dood 
hout komen boomklever,  kleine en grote bonte specht voor.  Door de omgevallen 
bomen is er in de opstaande wortelkluit ook veel nestgelegenheid voor de ijsvogel. 
De weelderige groei van brandnetels in de zomer maakt dat het gebied alleen in 
deze tijd van het jaar goed toegankelijk is. Een niet te missen wandeling met soms 
een avontuurlijk karakter. Hiervoor komen we samen aan het Buurthuis van Ellikom 
om 9u00. 
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Zondag 17 april 2005, 7u00: Vogelwandeling militair domein 
 
Nu er nog geen bladeren aan de bomen staan is het gemakkelijk om vogels waar te 
nemen. We zullen ons vooral richten op de bos- en heidevogels die nu stilaan een 
broedbiotoop aan het zoeken zijn. Naast het bos en de heide kunnen we ook 
verschillende water- en weidevogels waarnemen. Tijdens het tellen voor de 
broedvogelatlas werden er in dit gebied en 70-tal vogelsoorten geïnventariseerd. Het 
is een zeer gevarieerd gebied. We komen samen aan het kruispunt van de 
Kolisbergen en de Gestelstraat om 7u00. Stevig schoeisel is voldoende. 
 
Zondag 8 mei 2005, 14u00: Bloemrijke hooilanden 
 
In het verleden hebben we op de grens tussen Grote Brogel en Reppel verschillende 
hooilanden gekocht met een bijzondere flora. Rond deze tijd van het jaar staan deze 
mooi in de bloei. We treffen er knolsteenbreek, echte koekoeksboem, pinksterbloem 
en verschillende soorten boterbloemen aan. Natuurpunt voert hier al jaren een 
beheer om deze soortenrijkdom te behouden. Voor deze wandeling komen we 
samen aan het knooppunt 06 van RLKM. Dit is aan het kruispunt van de Hoogstraat 
en de Reppelerweg in Grote Brogel om 14u00. Stevig schoeisel of laarzen zal nodig 
zijn. 
 
Zondag 12 juni 2005, 9u00: Wandeling rond het Monshof 
 
Dit ondertussen goed uitgebouwde natuurgebied met voormalige weekendvijvers is 
ondertussen uitgegroeid tot de parel van de kroon van onze afdeling. Samen met het 
in beheer hebben van de eigendommen van het Monshof is dit een zeer gevarieerd 
gebied geworden. Als hulp bij het beheer hebben we hier het jaar rond 4 Galloway-
runderen lopen. Zij houden de vegetatie kort en houden verbossing tegen. Hierdoor 
krijgen verschillende planten en dieren meer kansen om te overleven. We komen 
samen aan de kerk van Reppel om 9u00.  Het aan te raden bij nat weer je te 
voorzien van stevig schoeisel of laarzen. 
 
Zaterdag 25 juni 2005, 21u30: Nachtzwaluwwandeling 
 
De rand van het militair domein herbergt een vrij grote populatie van nachtzwaluw in 
de zomermaanden. Deze bijzondere vogel is slecht enkele maanden in het land. Hij 
komt aan rond half mei en vertrekt terug naar Afrika half augustus. Het is een 
mysterieuze vogel die slecht enkele uren per dag te zien en te horen is. Als je hem 
wil bewonderen kom dan mee. We komen samen aan het kruispunt van de 
Kolisbergen en Gestelstraat om 21u30. Stevig schoeisel voorzien. 
 
Zondag 28 augustus 2005, 9u00: Heidewandeling en Herinneringswandeling 
Pol Vandewal 
 
Jaarlijks organiseren we deze wandeling ter herinnering aan Pol Vandewal. Het was 
in 1996 zijn laatste wandeling. De heide is op zijn mooist van half tot eind augustus. 
Naast de pracht van heide kunnen we ook genieten van de verschillende insecten 
die op dit moment van het jaar actief zijn. We komen samen aan het kruispunt van 
Kolisbergen en de Gestelstraat om 9u00. Stevig schoeisel voorzien. 
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Zondag 4 september 2005, 9u00: Mullemerbemden  
 
Het is de eerste keer dat wij in dit gebied een geleide wandeling gaan maken. 
Tijdens de wandeling zal er vooral aandacht besteed worden aan de natuur en de 
waterzuivering. We komen tijdens deze wandeling langs het waterzuiveringsstation 
van Aquafin. Op verschillende plaatsen langs deze wandelroute wordt het beheer 
uitgevoerd door derden. Veel belang wordt gehecht aan de samenwerking tussen de 
plaatselijke landbouwers en de gemeentelijke overheid. We komen samen aan de 
Kringloopwinkel langs de Steenweg op Wijchmaal in Peer om 9u00. Het gebied kan 
vrij nat zijn en daarom is het aangeraden stevige schoenen of laarzen te voorzien. 
 
Zondag 9 oktober 2005, 14u00: Herfstwandeling in Grote Brogel 
 
Tijdens deze wandeling gaan we ons vooral richten op de pracht die de herfst ons 
biedt. Dit zal niet alleen gaan over de mooie kleurenpracht maar ook over de 
vruchten die er tijdens de herfst zijn. In het bijzonder zal er gekeken worden naar de 
voorkomende paddestoelen. We zullen vertrekken aan het kruispunt van de 
Hoogstraat en de Reppelerweg, knooppunt 06 RLKM om 14u00. Het gebied kan vrij 
nat zijn en daardoor is het aangewezen stevig schoeisel of laarzen te dragen. 
 
Zondag 11 december 2005, 14u00:  Winterwandeling rond het Monshof 
 
In juni hebben we tijdens de zomermaanden een wandeling in dit gebied 
georganiseerd. Nu gaan we deze omgeving bewonderen in de winter. Door de 
aanwezigheid van open water, vijvers, en de aanliggende broekbossen is het een 
ideaal overwinteringsgebied voor veel vogelsoorten.  
Deze wandeling geeft in de winter een goed overzicht van de uitgevoerde werken en 
het gevoerde beheer. In dit gebied zetten we ook de Galloway-runderen tijdens de 
winter waardoor ze op slechts één plaats dienen bijgevoederd te worden. We komen 
samen aan de kerk in Reppel om 14u00. Stevig schoeisel voorzien. 
 
______________________________________________________________ 
 
WERKKALENDER 2005 
 
Volgende  derde zondagvoormiddagen van de maand zijn er natuurbeheerwerken.    
- 16 januari   18 september    
- 20 februari   16 oktober 
- 20 maart   18 december 
 
Ook wordt eenmaal per maand op een weekdag gewerkt door gepensioneerden en 
andere vrijwilligers. 
 
Open Natuurdag: zaterdag 19 november 9u00 – 16u00.  
 
Bijeenkomst buurthuis Ellikom om 9 uur.   
Inlichtingen Freddy Janssens, 011 63 37 27 
___________________________________________________________________
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