VOORWOORD
Op het einde van ieder jaar kijken we even terug en maken een snapshot van de
belangrijkste momenten in de evolutie van de Abeekvallei.
In het voorbije jaar 2005 is er weer een bemoedigende vooruitgang vast te stellen in
de groei van het reservaat. In deze groei zijn een aantal gebieden begrepen die
voorheen een belasting vormden voor de kwaliteit van de natuur.
Maar zeker zo belangrijk is dat de ons toevertrouwde natuur wordt verzorgd door een
enthousiaste ploeg medewerkers. Dat zijn in eerste plaats de vrijwilligers, maar ook
de mensen van Natuurpunt en de occasionele helpers. Door de vele helpende
handen blijft het beheer van het steeds groeiende reservaat uitvoerbaar.
Bij de opening van het reservaat het Smeetshof hebben onze gidsen geholpen bij de
rondleidingen. Alzo konden we kennismaken met het mooie reservaat van onze
buren en hebben we een deel van het vele werk tijdens de opening op ons kunnen
nemen. We wensen Nol en zijn medewerkers veel succes in de verdere uitbouw van
de natuur in hun prachtig gebied.
In ons reservaat zijn ook tal van werken uitgevoerd. Aan de Slagmolen van Ellikom is
het meest belangrijke project gestart, nl. het omvormen van bos naar heide.
Ongeveer 2 ha vroegere bosgrond werd geplagd en ligt nu te wachten op de eerste
heideplantjes. In dit jaarboek staan alle werken beschreven, die dit jaar uitgevoerd
werden.
Dit jaar werd meer gebruik gemaakt van de informaticamiddelen. De bestuursleden
worden via e-mail op de hoogte gehouden van de meest recente gebeurtenissen en
maandelijks zorgt Marleen voor ons contactblad, dat via e-mail naar al onze leden
wordt gestuurd of via de post naar degenen die niet over een computer beschikken.
Onze eigen website is op het Internet gezet, zodat waar ook ter wereld het doen en
laten in de Abeekvallei kan gevolgd worden. Dit jaarboek kun je daar raadplegen en
in kleur nog wel. Op de vergaderingen maken we gebruik van een beamer om de
GIS-kaarten en foto’s te projecteren. Zo zijn de vergaderingen voor iedereen beter te
volgen.
Natuurpunt heeft dit jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Werkgroep
Isis vzw. Als gevolg daarvan zal er samengewerkt worden op natuureducatief vlak.
Voor beheer van de eigendommen van de Werkgroep Isis zijn al huurovereenkomsten gesloten voor percelen in de Abeekvallei. Voor het beheer van de
gronden in de Resterheide in Wijchmaal wordt een gezamenlijke beheergroep
opgericht.
De afdeling Water van de Vlaamse Gemeenschap en het Provinciebestuur van
Limburg hebben de opdracht gegeven een studie uit te voeren van de beken in de
Abeekvallei. De resultaten zullen een leidraad zijn voor het waterbeheer. Er kunnen
vanaf nu ook simulaties gemaakt worden om na te gaan wat de gevolgen zijn van het
herstel van de Abeek in haar oorspronkelijke bedding.
En dat brengt ons weer naar de toekomst. Er zal veel werk zijn in 2006.
We wensen U het allerbeste voor het nieuwe jaar en moge al uw wensen vervuld
worden.
Paul Capals

1

_
JAARBOEK 2005 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

ONZE AFDELING

MEDEWERKERS
1. Bestuursleden
Voorzitter
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 12 89
GSM: 0486 22 48 17
e-mail: paul.capals@advalvas.be
Ondervoorzitter
Erik De Smedt, Rondestraat 3, 3670 Meeuwen Tel.: 011 66 59 69
e-mail: e.desmedt@thrombin.com
Secretaris
Marleen Massonnet, Lobroekstraat 1, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 35 17
e-mail: marleen_massonnet@hotmail.com
Penningmeester
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 38 54
GSM: 0474 40 79 28
e-mail: jan.hendrikx@skynet.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/conservators
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen GSM: 0476 35 19 38
Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen 011 79 19 12
e-mail: eugene.vanoosterhout@telenet.be
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Andere bestuursleden
Michel Bollen, Valstraat 1, 3670 Meeuwen Tel.: 011 79 32 81
GSM: 0496 93 23 83
e-mail: michielbollen@hotmail.com
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen Tel.: 011 79 39 64
GSM: 0499 59 33 01
e-mail: michel.broeckmans@lin.vlaanderen.be
Piet Coninx, Lijsterbessenlaan 10, 3990 Wijchmaal
GSM: 0485 52 33 54
Jaak Evens, Deusterstraat 86, 3990 Peer Tel. 011 63 27 07
e-mail: jaakevens@hotmail.com
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek Tel.: 089 85 54 94
e-mail: wielvandezavel@hotmail.com
Mathieu Paesen, Gestelstraat 32, 3670 Meeuwen Tel. 011 79 29 05
Frieda Pauwels, Monshofstraat 32, 3950 Bocholt GSM 475 55 87 80
email: frieda.pauwels@skynet.be
Jan Mackowiak, Begoniastraat 10, 3660 Opglabbeek Tel. 089 85 47 27
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
GSM: 0496 84 85 38
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

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
Michel Bollen, Valstraat 1, 3670 Meeuwen
Vereniging Natuurpunt Studie vzw
Michel Broeckmans, Weg op Bree 28, 3670 Meeuwen
Marina Van Hoef, Fissebosstraat 16, 3990 Peer
Instelling Natuurpunt Educatie vzw
Virginie Van Baelen, Peerderbaan 25/1, 3670 Meeuwen
Marleen Massonnet, Lobroekstraat 1, 3990 Grote Brogel
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Natuurpunt Limburg vzw
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel
Carlos Montfort, Kerkstraat 22, 3670 Wijshagen
Marleen Massonnet, Lobroekstraat 1, 3990 Grote Brogel
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel
3. Beheerploeg
Conservator
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel
Adjunct-conservators
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen
Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen
Een tiental mensen komt regelmatig helpen bij de beheerwerken.

4. Cel verwerving
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
- Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer
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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
- Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel
- Marleen Massonnet, Lobroekstraat 1, 3990 Grote Brogel
- Marina Van Hoef, Fissebosstraat 16, 3990 Peer
- Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Meeuwen-Gruitrode
- Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek
Jeugdbond voor Natuur en Milieu
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)
diverse bestuursleden
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
- Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen
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LEDEN
Aantal leden
dec. 1994
okt. 1995
okt. 1996
okt. 1997
okt. 1998
okt. 1999
okt. 2000
okt. 2001
Aantal gezinnen
okt. 2002
okt. 2003
okt. 2005
okt. 2006

MeeuwenGruitrode

Peer

Totaal

28
36
45
57
56
69
74
79

36
52
88
103
106
121
114
120

64
88
133
160
162
190
188
199

69
63
63
77

91
83
90
101

160
146
153
178

IN HERINNERING
Jacques Leen, + 10 december 2005
___________________________________________________________________
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1 JAAR WERKGROEP PROMOTIE
Een jaar geleden kon u in het jaarboek lezen dat er een werkgroep ‘promotie en
uitbouw van de vereniging’ was opgericht. Bedoeling was vooral om onze vereniging
meer bekendheid te geven bij het brede publiek en ons ledenaantal op te drijven.
Naar aanleiding van dit jaarboek willen we dan ook even stilstaan bij wat we
ondertussen reeds gerealiseerd hebben en een eerste balans opmaken.
We hebben het jaarboek van vorig jaar er nog eens bijgehaald en de voornaamste
punten waar we ons op wilden focussen voor 2005 waren:
maken van een stand en brochure tegen 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
Monsbemden en andere natuurgebieden te organiseren met gidsen,
vergaderen met verantwoordelijke ledenwerving Natuurpunt Vlaanderen,
versterken van de samenwerking met JNM,
“aanhalen” van onze leden en betrekken bij onze werking.
Niet al deze punten zijn gerealiseerd maar we hebben toch al een hele stap vooruit
gezet.
Op 28 januari hebben we onze eerste ledenavond georganiseerd in Het Buurthuis in
Ellikom. Het was een gezellige avond en we hebben heel wat nieuwe gezichten
mogen verwelkomen. Er werd dan ook unaniem gevraagd om dit te herhalen en dit
zal dan ook gebeuren op 27 januari 2006. Een uitnodiging volgt nog. In de aanloop
naar de ledenavond 2005 hebben we een enquête gehouden bij onze leden om te
weten te komen of ze eigenlijk tevreden zijn over de werking van onze afdeling. De
algemene conclusie is dat onze leden erg tevreden zijn over het aanbod maar dat het
de meesten simpelweg aan tijd ontbreekt om actiever deel te nemen aan onze
activiteiten. Uiteraard kunnen we hier weinig aan verhelpen. Een opmerking was dat
de communicatie misschien wel beter kon. Sommige afdelingen geven immers
maandelijks of 2-maandelijks een boekje uit, terwijl onze afdeling alles bundelt in 1
jaarboek (wat meteen ook een mooi naslagwerk is). Sinds dit jaar zijn we dan ook
gestart met het ABC te versturen naar onze leden. ABC staat voor A-Beek Contact
en bevat in het kort de belangrijke nieuwsfeiten en de activiteitenkalender. In principe
is dit 2-maandelijks, maar dit wordt eigenlijk aangepast naargelang er nieuws is
binnen de afdeling.
Er is een powerpoint-presentatie gemaakt waarmee we onze vereniging kunnen
voorstellen aan andere verenigingen. Dit is nog maar een paar keer gebeurd. In de
toekomst zullen we proberen dit vaker te doen.
Wat promotie betreft is Natuurpunt gedurende het hele jaar regelmatig in het nieuws
geweest met allerhande activiteiten, zowel in ‘Het Belang’ als op TV-Limburg als in
de gemeentelijke infobladen. Verder in het jaarboek kan je hier nog meer over lezen.
Ook onze activiteiten zijn consequent aangekondigd in alle gemeentelijke infobladen,
via het ABC-contactblad en via onze web-site. Deze web-site is een pareltje
geworden en de moeite waard om eens te gaan bekijken. Met speciale dank aan
Carlos en Paul, de 2 ontwerpers van deze website.
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Er is dit jaar ook een eerste gezins-daguitstap georganiseerd. Op 22 mei zijn we
naar Kanne gegaan om de mergelgrotten en de Sint-Pietersberg te gaan bekijken.
Omwille van de enthousiaste reacties zal ook dit in 2006 herhaald worden.
Waarschijnlijk gaan we naar de Hoge Venen en dit zal doorgaan op 25 mei.
Op zondag 20 november hebben we samen met de JNM (Jeugdbond voor Natuur en
Milieu) beheerwerken georganiseerd in Reppel aan het Monshof. De bedoeling is
om in de toekomst regelmatig samen activiteiten te blijven organiseren, zodat de
‘doorstroming’ van JNM naar Natuurpunt vlotter kan verlopen. Omgekeerd kan JNM
ook profiteren als ouders die lid zijn van Natuurpunt zo JNM leren kennen en hun
kinderen lid maken van JNM.
U ziet het, er is het voorbije jaar heel wat moeite gedaan om onze afdeling meer
onder de aandacht te brengen, zowel bij het brede publiek als bij onze eigen leden.
We hebben ook gepoogd om onze leden meer te betrekken bij de werking van onze
afdeling. Andere punten zijn (nog) niet gebeurd. Het maken van een brochure blijft
zeker een aandachtspunt. Hopelijk kunnen we hier in 2006 werk van maken. Een
stand blijkt minder noodzakelijk aangezien we ook in de toekomst gebruik kunnen
blijven maken van de panelen van Natuurpunt Limburg.
Ons uiteindelijke doel (het ledenaantal verhogen) lijkt alvast aardig te lukken. Ons
ledenaantal is het voorbije jaar gestegen van 160 naar 179. Een stijging met maar
liefst 12 %. Een goede stimulans om op de ingeslagen weg verder te blijven werken.
Indien u suggesties of opmerkingen heeft kan u die steeds overmaken aan iemand
van onze werkgroep. De telefoonnummers en e-mailadressen vindt u vooraan in dit
jaarboek.
Hopelijk mogen we jullie massaal verwelkomen op onze 2de ledenavond op 27
januari en/of tijdens een van onze volgende activiteiten later op het jaar.
De werkgroep promotie (Marleen, Jan, Robert, Erik)

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 MeeuwenGruitrode 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 rekeningnr. 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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DAGUITSTAPPEN
KANNE

Op 22 mei heeft onze
eerste
dag-uitstap
naar het rustieke
dorpje Kanne in
Droog Haspengouw plaatsgevonden. In de voormiddag werd er een bezoek gebracht aan de
mergelgrotten waar tot halverwege de 20ste eeuw nog mergel werd gewonnen. Nu worden ze
gebruikt voor de teelt van heerlijke bruine champignons en de opslag van het grottenbier
tijdens de gisting. Zowel de champignons als het bier mochten geproefd worden, en het heeft
zeker gesmaakt!
’s Namiddags werd er gewandeld in het kleine, maar unieke natuurreservaat op de
Tiendenberg. We werden er getrakteerd op prachtige planten, zeldzame vlinders en vogels, en
adem-benemende
uit-zichten van de
streek. En dit alles
werd vergezeld van
een
deskun-dig
woordje uitleg van
Gabriël Erens, de
conser-vator van de
Tiendenberg.
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ZWARTE BEEK

Op 14 augustus heeft
de tweede daguitstap
van
onze
natuurpuntafdeling
plaatsgevonden.
Ditmaal zijn we kort
bij huis gebleven en
zijn we met de fiets
naar het gebied aan de
Zwarte
Beek
gereden.
Jammer genoeg kon Frank De Bosere ons geen goed weer beloven, maar voorspelde hij
bewolking, regenbuien en mogelijk zelfs onweer. Toch waren er 4 dappere zielen die zich vol
goede moed aan de 14 km lange fietstocht waagden. Gelukkig waren de weergoden ons
gunstig gezind en
zijn er slechts enkele
druppels
regen
gevallen.
Aan de Watersnip in
Koersel werden we
door enkele ‘slappe
legumen’,
zoals
Marina het plastisch
wist uit te drukken,
opge-wacht die met
de auto waren nagekomen.
Corry
Goosens heeft ons na
de picknick goed in
de watten gelegd en
de mooiste plekjes
van het heide-gebied
op
het
Militaire
domein laten zien.
Na de zeer geslaagde wandeling hebben we het natuureducatief centrum de Watersnip
bezocht tijdens de onvermijdelijke stortbui, waarna we onder een stralend zonnetje weer naar
huis zijn teruggefietst.
Het was een gezellige dag en iedereen was het er mee eens; de afwezigen hadden ongelijk.
Marleen Massonnet
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UIT DE PERS
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Jongeren slepen takken voor nieuwe natuurwal

Elf galloways grazen Aen den Damp aan het Broek in
Meeuwen en op het Monshof in de vallei van de
Abeek in Reppel. “In november hebben we de twee
kuddes verenigd in Reppel. Hier hebben de beesten
nu 6 ha ter beschikking. Vanaf januari tot maart
kunnen ze ook bijgevoerd worden,” vertellen Paul
Capals en Marleen Massonnet. “De voorbije weken
hebben we nog 600 inheemse bomen en struiken
aangeplant en beheerwerken

uitgevoerd met een dertigtal vrijwilligers.”
Jongeren werkten aan een nieuwe takkenwal. “Dat
slepen en sleuren van de takken is wel leuk, en het is
gezond bovendien. En de natuur vaart er wel bij,”
vertellen Brecht en zijn vrienden. Vanaf het voorjaar
keren de galloways terug naar de Grote Heide, de
Donderslagbemden, Berenheide- en Slagmolenbemden
en de omgeving van het Monshof
RDr
HBVL 22 november 2005
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JEUGDBOND VOOR NATUUR EN MILIEU
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 Natuur en Milieu’, 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
voorzien voor de piepers, maar de
initiatieleden en de gewone leden
hebben gezamenlijke activiteiten.
De volgende letter, N, staat voor
‘natuur’. 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,... Het 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 ‘milieu’. Dit proberen we
binnen onze afdeling te doen door beheerwerken uit te voeren, mee te werken aan
de actie ‘Proper Straatbeeld’ (dan helpen we de gemeente met het opruimen van de
wegbermen), milieuspelletjes te spelen,… In de mate van het mogelijke gebeuren
onze excursies ook met de fiets.
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Onze activiteiten gaan meestal door op zaterdag, zondag of vakantiedagen. Onze
afdeling heeft 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 (in totaal hebben we er zo’n
30 per jaar)!
Knutselen (6 maart 2005):
Tijdens de piepactiviteit ‘De drie seizoenen’ hebben we
handige voederbakjes gemaakt. Hervé had het materiaal
allemaal goed voorbereid dus het was een koud kunstje om de
voederbakjes in elkaar te zetten: twee ronde plankjes met een
gootje, een stuk gaas, ijzerdraad en een houten pinnetje was
er nodig. De diameter is ongeveer 7 cm en de hoogte 20 cm.
Het resultaat is een zeer handig voederbakje dat je best vult
met pindanootjes (ongeroosterd, en zonder schil). Die week
lag er nog sneeuw en het was echt koud. De vogeltjes hadden
het bakje leeg op minder dan een week!
Milieuactie (12 maart 2005):
Gratis sterrenhemel op de Grote
Markt van Hasselt
Op zaterdag 12 maart heeft onze
afdeling
samen
met
andere
Limburgse JNM-afdelingen en JNMLimburg gezorgd voor een stukje
donkere nacht mét een sterrenhemel
op de hel verlichte grote markt van
Hasselt. Een zwart stuk plastic werd
over een groot tentframe gespannen
en hierin werden gaatjes geprikt. De
grote
schijnwerpers
op
het
marktplein zorgden voor kleine
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schitterende sterretjes op deze duistere plek. Voor de afwerking waren er
nachtgeluiden en soep! Een 150-tal mensen kwamen een kijkje nemen in de tent en
waren heel enthousiast (een enkeling zelfs heel emotioneel). Met deze actie wilden
de Limburgse JNM-ers de aandacht vestigen op de problematiek van de
lichtvervuiling en iedereen oproepen om deel te nemen aan de Nacht van de
Duisternis op 19 maart 2005, de week nadien.
Vogels kijken (1 mei 2005): Zeelandreis
Nog voor de zon waren we uit de veren om deze fantastische dag tegemoet te gaan.
Na een lange bustocht zagen we plots de windmolens en wisten we dat we in
Zeeland waren, klaar om uit te stappen. Meteen vielen ons de ganzen op: de
rotgans, de slobgans, de brandgans, de sneeuwgans en natuurlijk ook de tamme
gans.
Toen we de tweede keer uit de bus stapten, klaarde het weer gelukkig op. Met slecht
weer zie je nl. weinig vogels. Op deze plaats waren de overblijfselen van de
overstromingen die Zeeland teisterden in de jaren ’50 nog duidelijk waar te nemen.
Na het middagmaal waren we terug op kracht gekomen en maakten we een lange
wandeling op de dijk terwijl we tegen een sterke wind moesten opboksen. Daar
zagen we o.a. de blauwe reiger en de velduil. Om deze laatste was Bart nog eens
speciaal terug gelopen, maar helaas was de vogel vliegen! (…)
(Anne Feyen)
Landschap (20 februari 2005): Landschapswandeling door Neerglabbeek en Opitter
Ook voor een JNM-er kan het interessant zijn om de recente geschiedenis van de
ondergrond te kennen. Zo hebben, op vlak van natuurstudie, de eigenschappen van
de ondiepe ondergrond (samenstelling, …) een directe invloed op de flora en fauna
die erop leven. Op vlak van milieu is de kennis van de ondergrond ook belangrijk.
Naast natuur en milieu zal de ondergrond ook het cultuurhistorische verleden van
een gebied beïnvloeden, denk maar aan het voorkomen van ‘keien’ als bouwstenen,
klei voor bakstenen, maar ook steenkool en ertsen voor industrie, vruchtbare &
onvruchtbare grond enz…
Het landschap tussen Neerglabbeek en Opitter illustreert goed de recente
geschiedenis van de ondergrond. De Itterbeek snijdt zich in het zuidwesten van
Opitter diep in het landschap van het Kempisch plateau. Wanneer ze over de
“Steilrand van Opitter” (Feldbissbreuk) stroomt, snijdt ze haast niet meer in het
landschap. Ze bevindt zich dan in de “vlakte van Bocholt”. Deze vlakte van Bocholt
bevindt zich eigenlijk in de lager gelegen “Roerdalslenk”.
(naar een artikel van Hervé Van Baelen)

Vogels ringen (27 augustus 2005)
Dit was echt een heel interessante
activiteit. Leuk om de ervaren
vogelringer Guido Knoops bezig te
zien. In een bosje met jonge eiken op
Sint-Maartensheide in Bree waren 4
lange netten (zo’n 30 meter lang en 2,5
meter hoog) opgespannen. Aan de
rand van het bosje stond een
geluidsinstallatie die verbonden was
met kleine luidsprekers overal langs de
netten. Met zanggeluiden werden
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overvliegende trekvogels aangetrokken.
We vingen: zwartkopgrasmus, huiszwaluw, boerenzwaluw, zwartkop, tuinfluiter,
roodborstje, kleine karekiet, zanglijster, boompieper, karekiet, kuifmees, gekraagde
roodstaart, goudhaantje, koolmees, fitis en tjiftjaf.
Die dag werden 161 vogels gevangen. Guido vangt per jaar zo’n 15000 vogels.
Kamp (17-21 juli 2005): Kamp De
Volle Uier
Op de uitgestrekte weilanden van
de bioboerderij Holle Bolle Geit
(St-Geertruid, NL) gebeurde er in
de zomer van 2005 iets nieuws,
iets prachtigs… JNM Abeek
organiseerde er het kamp De
Volle Uier! Voor onze afdeling
was dit een speciaal kamp:
- het eerste kamp op een
bioboerderij,
- de eerste keer dat we een
provinciaal
piepkamp
organiseerden
gelijktijdig
met een groot kamp van de
afdeling,
- ons eerste kamp in het buitenland (al was het dan maar Nederland).
Een greep uit het aanbod: fietstocht en landschapswandeling in Voeren, spreekbeurt
door dassenspecialist, kaas maken, potten bakken, geitjes uit klei maken,
prehistorische silexmijn in het Savelsbos, boerderijwandeling, een kudde geiten
drijven en nog veel meer! We waren met 35 en we hebben het overleefd!

De tekst en de verslagen van de
activiteiten werden opgemaakt door
Philippe Plessers, tenzij anders
vermeld.
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Lid worden van JNM afdeling Abeek ?
Dit kan eenvoudig door:
- € 15 als je tussen de 8 en de 12 jaar bent
(Pieplid),
- € 15 als je tussen de 13 en 15 jaar bent,
- € 15 als je tussen de 15 en de 25 jaar bent,
- € 9,5 voor elk van je broers of zussen, die ook
lid wil worden,
- € 19 als je ouder bent dan 25 jaar (steunlid).
Te storten op rekeningnummer 001-2280592-04
van JNM, Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent
NIEUW! 5 euro! Van pieplid tot gewoon lid: het eerste jaar dat je lid bent van JNM
Wie lid wil worden van de JNM, krijgt in zijn loopbaan heel wat te lezen! Niet te versmaden
is uiteraard het lijfblad van de Jeugdbonder: Euglena. Zes keer per jaar valt deze brok
leesvoer in je brievenbus. Naast de gewone informatieve nummers verschijnen er af en toe
ook themanummers (natuurbeheer, ecologie van de Noordzee, libellen,…). Bovendien is er
voor de Piepers het analoge Kikkertje, waarin zij allerlei leuke artikels en verslagen van
activiteiten aantreffen.
Een tweede brok lectuur die je met je lidmaatschap koopt, is het afdelingsblad (De beekprik).
Daarin krijg je de plaatselijke activiteitenkalender voorgeschoteld, naast heel wat
wetenswaardigheden, kleinere artikels, enz…
Voor jeugdbonders die hun vinger aan de pols van het bestuursleven willen houden is er
(gratis) het mededelingenblad 'bestuursberichten'. Hierin vind je naast bestuurlijke
aangelegenheden ook allerlei aankondigingen en dringende berichtjes. En dan zijn er nog de
werkgroeptijdschriften, die je voor een prikje in de bus krijgt.
Bovendien ben je als lid verzekerd op al onze activiteiten en krijg je een forse korting op een
aantal interessante werken in het infocentrum…

Contactgegevens:
- JNM afdeling Abeek
www.jnm.be/abeek
Philippe Plessers,
Harmoniestraat 28/2
3500 Hasselt
philippe_plessers@hotmail.com, 0494 44 18 90 (GSM)
- JNM nationaal secretariaat
www.jnm.be
info@jnm.be
09 223 47 81
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RESERVATENWERKING 2005 ABEEKVALLEI
VEILIGSTELLING
In 2005 werd maar liefst 17,6 ha aangekocht, 4,4 ha in huur verkregen van de
Werkgroep Isis vzw en 2,2 ha in beheer gekregen van de Vlaamse Gemeenschap.
Daarmee nam de oppervlakte Abeek-reservaat toe tot 136,5 ha, waarvan 112,3 ha in
eigendom, 2,2 ha in beheer en 22,1 ha in huur. Het door ons aangekochte perceel
op de Sonisse heide (1,9 ha) ging over naar het natuurreservaat Dommelvallei.
Na 11 jaar werking is bijna 17 % (104,6 ha) van het natuurgebied, volgens het
gewestplan, gelegen langs de Abeek en zijbeken, van de Grote Heide in Meeuwen
tot de Zuid-Willemsvaart (nu 625 ha volgens het gewestplan) veiliggesteld door
aankoop of huur.
Van het VEN-Gebied 1ste fase Abeekvallei (oppervlakte 580 ha, gedeeltelijk ook
bosgebied) is eveneens ca. 17 % (101,5 ha) in beheer door de vereniging.
De belangrijkste uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in:
- Peer: Maastrichterheide (4,59 ha);
- Grote Brogel: Neelis hofs veld & De AA bemden (3,59 ha), Goolderheide (1,36
ha) en Erpecommer Bemden (1,32 ha);
- Reppel: Reppelerbemden (2,38 ha) en Waterbemden/In de Nouwen (1,14 ha);
- Meeuwen: Vliegen Eynde Bemden (1,32 ha), Voorbroeken (1,28 ha), Klok
bemden (0,94 ha) en Gestel Bemden (0,71 ha).
Voor de situering van de terreinen in beheer wordt verwezen naar de kaarten.
Een nieuw dossier voor de uitbreiding van de erkenning van ons natuurreservaat
“nr. E-209 Vallei van de Abeek” voor een oppervlakte van bijna 50 ha werd eind
december 2005 ingediend.
REGULIER - INRICHTINGS- EN OMVOMINGSBEHEER
Een 10-tal aangekondigde beheerwerken (zondagvoormiddagen) werden
georganiseerd. Ook werden er nog op vele andere momenten de handen uit de
mouwen gestoken. Veel werk werd uitgevoerd door de leden van Natuurpunt, JNM
(op de Dag van de Natuur) en Wildbeheereenheid ‘De Korhaan’. Honderden
leerlingen werkten mee in het kader van het natuureducatieve beheer.
Een aannemer zorgde ervoor dat twee gekapte bossen geplagd werden. De Sociale
werkplaatsen van de ‘Vereniging voor natuurbeheer en landschapszorg’ zorgde voor
de afrastering ervan. Dezelfde aannemer zorgde ook in oktober voor de opruiming
van een weekendverblijf en de afschuining van de oevers.
In november en december werden ook de afstervende populieren (canada’s) achter
de pastorij in Reppel gekapt.
Een landbouwer zaaide voor het eerst rogge in op twee van onze
akkerkruidpercelen. Zelf plantten we op deze plaatsen 2 houtkanten bij, die lang
geleden ook daar voorkwamen.
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Onze 11 galloways werden begin april weer verdeeld over 3 locaties: omgeving
Monshof, Berenheide bemden – Slagmolen bemden in Ellikom en In den Damp
Wijshagen. In de nazomer werden de dieren verhuisd naar de Meeuwerkant in
Ellikom en naar Groote heide (Donderslagheide). De dieren verbleven er tot half
november, waarna ze overgebracht werden naar Reppel voor overwintering.
De maai- en hooiwerken verliepen door de droge lente uitzonderlijk vlot. De meeste
hooilanden werden toch tweemaal gemaaid. Meer dan 500 pakken hooi werden
opgeslagen als wintervoorraad voor onze dieren.
De andere helft van de knotwilgen achter het Monshof werd geknot en deels door de
JNM op de Dag van de Natuur en door de schooljeugd opgeruimd in het kader van
het educatieve natuurbeheer.

WANDELINGEN

Een 6-tal publieke wandelingen in en door het reservaat werden georganiseerd, naast enkele
wandelingen op aanvraag.
Het dossier “wandelcircuit Ellikom-Erpekom” zit weer vast. De beloofde doorgang naar
Erpekom-dorp werd weer tegengehouden. Het project werd voor subsidie ingediend.
Bouwvergunningen voor het plankenpad en houten brug over de Gielisbeek werden
aangevraagd.
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PLANNING
Drie weekendverblijven zullen nog (verder) gesaneerd worden. Er is nog werk met het
verwijderen van de coniferen en draadafsluitingen.
In Reppel zal er tussen de Pastorij en de Waterstraat aan de overzijde van de beek een
wandelpad, deels als plankenpad, uitgevoerd worden.
Er zal een (tijdelijke) afrastering geplaatst worden op Neelis hofs veld en het veeraster In den
Damp (Donderslagbemden) zal met 0,7 ha vergroot worden met een vroeger weekendverblijf
gelegen in de Gestel bemden.
MONITORING

Onze aandacht ging dit jaar uit naar de vlinderfauna. Een groot deel van het reservaat werd
hiervoor op diverse momenten afgelopen. Resultaten vind je elders in dit jaarboek. Volgend
jaar zullen deze gegevens aangevuld worden met nieuwe waarnemingen. Ook de zeldzame
soorten zullen speciaal opgevolgd worden.
Ook hopen we dat we de sprinkhanen- en krekelfauna voor een groot deel zullen kennen. De
“sprinkhanen en co”-cursus zal hier toe bijdragen.
Het verplichte monitoringsrapport werd eind december 2005 ingediend bij de Vlaamse
overheid.
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ZONE 1: 'Grote Heide - Donderslagheide'
Gemeente:
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen)
Locatie:
Randzone noordelijk deel van Militaire domein Schietveld van Meeuwen-Helchteren
(brongebieden Abeek)
Veiligstelling:
In deze zone werd dit jaar een belangrijke aankoop verricht; In de zuidoost hoek van Peer op
de Maastrichterheide werd een perceel deels verboste en vergraste heide met een oppervlakte
van 4,59 ha gekocht. Floristisch is het perceel heel belangrijk door de aanwezigheid van
Dwergwilg en Klokjesgentiaan (een telling half september leverde 5 planten met in totaal 54
bloemen). Ook in het aanpalende deel van het Militaire domein werden Klokjesgentiaan
gevonden.
Het natuurreservaat bedraagt nu in deze zone: 20,9 ha.

Beheer:
De kerstdennenaanplant op het perceel tegen het Militaire 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.
De heide langs de Weg naar Zwartberg werd tussen eind augustus en half november voor het
eerst begraasd. Drie galloways hebben we hier aan het werk gezet.
Acties:
Overzetactie amfibieën ter hoogte van In den Damp (Het Broek): zie hiervoor elders.
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ZONE 2: 'Meeuwen - Gestel'
Gemeente:
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen)
Locatie:
Valleigebied tussen In den Damp (Het Broek) en de weg Peer - Helchteren
Veiligstelling:
In deze zone werden op een 6-tal locaties 3,5 ha gronden aangekocht in 2005:
- Voorbroeken: 1,28 ha populierenaanplant, (verruigde) hooilanden en rietland;
- Vliegen Eynde bemden: twee weekendverblijven en een populierenaanplant met
een totale oppervlakte van 1,32 ha;
- Vlasrootbemden: 0,18 ha populierenaanplant;
- Kinkelbemden: 0,14 ha eikenbos in beheer van de Vlaamse gemeenschap;
- Plokrooi gehucht: 0,35 ha verruigd grasland;
- Gestel Bemden: 0,71 ha grasland met afgebrand (nu opgeruimd) weekendverblijf.
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 22,2 ha.
Beheer:
Begin april werden 3 galloways weer terug naar de Donderslagbemden (In den Damp)
gebracht.
De hooilanden op Voorbroeken en Boyen werden grotendeels tweemaal gemaaid. De percelen
in de Pastorijbemden werden door de sociale werkplaatsen tweemaal gemaaid.
Inrichting
Een stacaravan en reeks
houten bouwsels op
Vliegeneinde werden
afgevoerd. Ook de oevers
van de vijver werden in
oktober door een
aannemer afgeschuind.
Een ander weekendverblijf in de omgeving
van het vorige werd
gedeeltelijk door de buren
gesloopt. De aannemer
zorgde voor de afvoer van
het beton en roofing dak.
Ook de coniferen bij deze
weekendvijvers werden
gedeeltelijk gekapt.
Het afgebrande
weekendverblijf aan de Gestelstraat werd half december afgevoerd.
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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, Erpecommer
Bemden,
Berenheidebemden,
Slagmolenbemden
en
Klokbemden) en bosgebied ter
hoogte
van
Erperheide
(Stikheide)
Veiligstelling:
Op een negental plaatsen werd het natuurreservaat met een totaal van 5,4 ha uitgebreid:
- De Water Bemden: 0,44 ha elzenbroekbos en rietruigte aan de Neermolen in huur van
Werkgroep Isis;
- Loyensberg : 0,76 ha populierenaanplant en elzenbos achter de Hoogmolen;
- Meeuwerkant: 0,22 ha elzenbroekbos in huur van Werkgroep Isis;
- Over de Beek: 0,58 ha eikenbos en populieren-elzenbos;
- Duivelsbroek: 0,38 ha elzenbroekbos deels in huur van Isis, deels gekocht;
- Kinkelbemden: 0,14 ha eikenbos in beheer van de Vlaamse gemeenschap en
0,32 ha populierenaanplant in huur bij Werkgroep Isis;
- Klok bemden: 1,4 ha elzenbroekbos, populieraanplant, wilgenstruweel en rietland
(5 aankopen) en vroeger weekendverblijf;
- Slagmolen bemden: 2 vroegere weekendverblijven, 0,73 ha;
- Erpecommer Bemden: 0,85 ha sparrenaanplant en elzenbroekbos.
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 38,3 ha.
Beheer:
De percelen aan de samenvloei van de Gielisbeek en Abeek werden vanaf begin april tot eind
oktober door onze galloways begraasd.
De weide Aen het Kwaed Straetje werd door boerenkoeien begraasd.
De twee kleine hooilanden Ellicommerbemden en het hooiland aan de Gielisbeek (Slagmolen
bemden) werden een maal gemaaid door de sociale werkplaatsen.
Er werd verdergewerkt aan de gedeeltelijke omvorming van rietlanden naar hooilanden op
de Erpecommer Bemden. Deze werden deels tweemaal gemaaid.
Ook de leerlingen van de scholen van Erpekom en Ellikom staken in het kader van het
Educatief Natuurbeheer meerdere handjes toe bij het opruimen van het maaisel.
.
Acties: Overzetactie amfibieën ter hoogte van de Brogelerweg in Ellikom.
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ZONE 4: 'Grote Brogel - Reppel'
Gemeente:
Meeuwen-Gruitrode (Ellikom), Peer (Grote Brogel), Bocholt (Reppel)
Locatie:
Valleigebied tussen de Baan Peer - Bree en de grens Reppel-Bree (Binkermolen) en
bossen Exelmanshoeven aan de Hoogstraat en de bossen De Oude kraei,
Goolderheide en Monsveld op de grens van Grote Brogel en Reppel
Veiligstelling:
In deze zone werd het reservaat door 3 aankopen 2 inbeheernames en 1 huur
uitgebreid met liefst 9,7 ha:
- Neelis hofs veld & De AA bemden: 3,59 ha akker, houtkant en populierenaanplant;
- De Oude kraei: 0,52 ha dennenbos;
- Goolderheide: 1,36 ha dennenbos in beheer van de Vlaamse gemeenschap;
- Monsveld: 0,73 ha dennenbos;
- Reppelerbemden: 2,38 ha, waarvan een vroeger weekendverblijf in beheer van de
Vlaamse gemeenschap (0,65 ha), een rietland-wilgenstruweel (1,73 ha in huur
van Werkgroep Isis);
- Waterbemden & In de Nouwen: 1,14 ha ruigte, wilgenstruweel en elzenbos in huur
van Werkgroep Isis.
De oppervlakte natuurreservaat in zone 4 bedraagt momenteel 54,9 ha.
Beheer:

De hooilanden in deze zone werden door landbouwers, de sociale werkplaatsen en
door de WBE De Korhaan grotendeels tweemaal gemaaid en gehooid. Meer dan
500 pakken hooi werden in pakken geperst en zullen dienen als bijvoedering van
onze runderen aan het Monshof 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 andere helft van de
knotwilgen achter het Monshof werd terug geknot. Het snoeihout werd door de
scholen van Grote Brogel in takkenwallen gezet. De haag werd tweemaal gesnoeid.
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Inrichting:

0p twee percelen
werd de humuslaag
door een aannemer
verwijderd over een
oppervlakte van 2,2
ha. Enkele avonden
werden de bramen
van
het
grootste
perceel uitgetrokken.
Een boer freesde en
ploegde in oktober
een deel van onze 2
akkerpercelen.
Een
deel hiervan werd
ingezaaid met een
menging van rogge en
akkerkruiden.
De canada’s achter de pastorij van Reppel en bij de Watermolen werden in oktober
en begin december gekapt en afgevoerd. Door vernatting van het gebied dreigden
deze bomen te vallen in de pastorijtuin en op de watermolen. De buurt zorgde voor
de opruiming van het takhout en de beschadigde en dode elzen. Ook de stal uit
betonplaten werd door een buur opgeruimd.
Ook werd er verder gewerkt aan het openmaken van de moeraszone aan de Abeek
achter het Monshof.
Op de dag van de natuur werden ook twee houtkanten aangeplant, zie hiervoor het
volgende artikel.

Freddy Janssens
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GALLOWAYS
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DAG VAN DE NATUUR (19 en 20 november 2005)
De hulp van vrijwilligers en van de
JNM’s beantwoordt aan de opzet van
deze
dagen
nl.
contacten
onderhouden en de mensen te
betrekken bij het natuurreservaat en
het daaraan verbonden beheer.
Zaterdagvoormiddag werden aan een
opgeruimd weekendverblijf en afgeschuinde vijver aan het Vliegeneinde
in Meeuwen coniferen afgezaagd en
restmateriaal verzameld. Een viertal
aanhangwagens met o.a. bewerkte
houten palen, afsluitdraad, betonresten en elektriciteitskabels werden
naar het containerpark gebracht.
Koffie, warme choco, citroenjenever
en vlaai waren een welgekomen
versterking voor lichaam en geest.
Een lekker en verdiend middagmaal
werd genuttigd in een frituur in
Reppel.
Op het perceel Monsveld, gelegen
langs de Monshofstraat, werd een
houtkant aangeplant.
Twee rijen
streekeigen plantgoed werden aangeplant met vooral zomereik en
verder nog met hazelaar, hondsroos,
sporkehout, zoete kers, sleedoorn,
lijsterbes, linde en meidoorn. Dit
plantgoed werd gekocht tijdens de
actie bomen- en stuikenverkoop van
NP Limburg in Peer.
Een deel van de haag langs deze
Monshofstraat werd gesnoeid, wat
paste in het jaarlijkse snoeibeheer
van deze haag. Dit inkorten komt ten
goede aan de fietsers, die veelvuldig
gebruik maken van deze weg van het
fietsroutenetwerk.
Op het Monshof werd een veeraster
geplaatst,
zodat
de
beesten
gevoederd kunnen worden in de
directe buurt van de hooiopslag.
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Een tweede houtkant werd aangeplant
op het Neelis hofs veld. Deze
voormalige maïsakker werd deels
geploegd en klaargelegd door een
landbouwer uit Grote Brogel. Over
een lengte van 80 m werden 4 rijen
inheemse planten geplant, dezelfde
soorten als deze die gebruikt op het
Monsveld.
Deze nieuwe houtkant
staat haaks op een bestaande KLE en
maakt dat perceel waardevoller.
Deze mistige, ietwat grauwe maar
vruchtbare dag werd afgesloten met
koekjes en citroenjenever.

Zondag werd er samengewerkt met de
JNM’s. De verdere aanplant van de
houtkant op het Monsveld werd
uitgevoerd met de hulp van de leiding
van de JNM-afdeling. Op twee dagen
werd zo een KLE geplant van 200 m
lengte
bestaande
uit
4
rijen
streekeigen planten. De JNM’s verzamelden snoeitakken van knotwilgen,
die door de sociale werkplaats geknot
werden. Met deze takken werd een
bestaande takkenwal langs de oprit
van dit landgoed opgeknapt. Ook hier
wordt het principe van verwerken van
groenafval in eigen tuin toegepast.

Na een warme choco, koeken, wafels
en vlaai hadden de kinderen en
volwassenen weer nieuwe energie
voor een wandeling in het gebied. De
kinderen
wandelden
rond
het
Monshof. De volwassenen verkenden
de bossen in dit gebied en bespraken
de mogelijkheden van bosbeheer.
Deze activiteiten waren de afsluiting
van een geslaagde tweedaagse.

Jan Hendrikx
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MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN
IN HET NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI

Opzet
In het kader van monitoring wordt het grondwaterpeil sinds 6 jaren op een
4-tal plaatsen opgevolgd. 0p een aantal plaatsen wordt ook het peil van de
Abeek genoteerd, nl. ter hoogte van de Donderslagbemden (In den Damp),
de Erpecommer Bemden, het Oyevaers Nesthofs veld en De AA bemden.
Het waterpeil van het eerste broek van den Damp wordt eveneens
opgevolgd.
Verloop in 2005
De grondwaterstand volgt met enige vertraging de hoeveelheden neerslag en
evapotranspiratie (verdamping). De neerslag in het voorjaar en de geringe
verdamping doen het grondwaterpeil stijgen tot in maart. Daarna zakt het
gemiddelde grondwaterpeil in de relatief droge maanden april, mei en juni.
Het grondwater stijgt weer in juli en augustus door de grote
neerslaghoeveelheden in deze periode. In de weerom relatief droge
september- en oktober-maanden daalt het gemiddelde grondwaterpeil weer.
In november en december kennen we weerom een stijging.

Maandelijkse neerslag en gemiddeld grondwaterpeil in 2005 van een 27-tal peilbuizen in het reservaat
Abeekvallei
gem. neerslag 1960-1990
neerslag Kleine Brogel 2005
gem. grondwaterpeil Abeekvallei 2005
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Weer in 2005: relatief droog jaar met zeer natte julimaand
De gemiddelde temperatuur lag ook in 2005 hoger dan normaal. Februari en maart waren
koud; oktober was zeer zacht.
Na een normale winter kregen we een vrij droog voorjaar (maart-juni), gevolgd door een zeer
natte julimaand. Augustus was normaal te noemen, september en november waren eerder
droog.
Slechts in 2 maanden viel er meer neerslag per maand dan het gemiddelde maandgemiddelde.
In 2005 viel er slechts 716 mm neerslag, wat ca. 10 % minder is dan het jaargemiddelde. Ook
in 2004 viel er ook een even groot neerslagtekort te noteren. In 2003 bedroeg dit tekort bijna
200 mm. De jaren 2002 en 2001 waren natter dan normaal te nomen.
NEERSLAG EN OVERSTROMINGEN IN 2005
Neerslag/dag
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Neerslag in mm voor Kleine Brogel en overstromingsdagen in Reppel

Overstromingen
Overstromingen deden zich enkele malen voor vanaf De AA bemden. Eind juli stond een deel
hiervan onder water.
Een groot deel van 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 en het niet meer aflopen van de Waterafloop
onder de Abeek naar de Losbeek toe.
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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 65 cm boven het
maaiveld, variërend van 59 tot 75 cm. Het verschil met het gemiddelde van vorige jaar
bedraagt slechts 1 à 2 cm.
- De geringste peilschommelingen doen zich bij Kwanten voor in de omgeving van de vijver:
een schommeling van 5 à 6 cm valt er hier door het jaar te noteren.
- Relatief grootste peilschommelingen deden zich voor In den Damp: de peilschommeling liep
op van 83 tot 92 cm voor de 2 peilputten bovenaan en de 2 peilputten in het midden. Het
waterpeil daalde ter hoogte van deze peilputten ook met 50 tot 59 cm over 12 maanden.
- Grondwaterstanden gedurende het hele jaar boven het maaiveld deden zich voor in volgende
peilputten: Erpecommer Bemden noord (2 peilbuizen), Kwanten zuid midden en noord (3
peilbuizen), Hendrix noord midden en onder.

Vergelijking van oppervlaktewaterpeilen
Het waterpeil van de eerste vijver (In den Damp) daalde van +65 cm in maart tot -40 cm
(gemeten ten opzichte van het nulpunt van de peilschaal) in november, of met liefst 105 cm.
Deze peildaling doet zich in heel het Militaire domein voelen: slechts enkele vennen bevatten
eind 2005 nog water.
In 2004 schommelde het waterpeil van de eerste vijver tussen 15 en 65 cm, in 2003 tussen 42
en 80 cm, in 2002 tussen 56 en 80 cm en in 2001 tussen 54 en 69 cm.

Broek 1e vijver pijlschaal
Donderslagbemden noord midden
Donderslagbemden zuid midden

75,5
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74,5
74
73,5
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72,5
72
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1/09/2003

1/03/2004

5/09/2004

1/04/2005

2/10/2005

Evolutie van het (grond)waterpeil in de Donderslagbemden en de eerste vijver tussen 2001 en 2005

Het waterpeil in de Abeek ter hoogte van de Donderslagbemden varieerde op het moment van
het opnemen van grondwaterpeilen slechts weinig. De linker- en rechterzijarmen van de
Abeek stonden het laatste half jaar droog. Enkel wat kwelwater kwam in het eerste deel van
de Abeek voor.
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Het waterpeil in de Abeek ter hoogte van de houten brug aan het perceel Hendrix schommelde
tussen 49 en 81 cm (gemiddeld in 2005: 56 cm, in 2004: 53 cm; in 2003: 45 cm).
Het waterpeil in de Abeek thv van De AA-bemden is de laatste jaren sterk gestegen. De
waterdiepte schommelde er tussen 109 cm in april en 146 cm in augustus.

Jaarvergelijking
Door het relatieve droge jaar valt een gemiddelde grondwaterdaling van 9 cm te noteren
tussen half december 2004 en half december 2005.
Wat zeer sterk opvalt, was de sterke daling van het grondwaterpeil in het bovenstroomse deel
van de Abeekvallei: in de Donderslagbemden (In den Damp) daalde het gemiddeld
grondwaterpeil op een jaar tijd met 43 cm. Het waterpeil van het eerste broek daalde op een
jaar tijd met liefst 73 cm.

Het Broek - In den Damp Wijshagen oktober 2005
Evolutie grondwaterpeilen in 2005

Broek 1e vijver
pijlschaal
Abeek Damp pijlschaal
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NATUURLEERPAD “HET DUIVELSBROEK”
Het natuurleerpad kwam tot stand door samenwerking van de gemeente MeeuwenGruitrode en Natuurpunt. Het grootste gedeelte van het natuurleerpad loopt langs
het gemeentebos. Op verschillende plaatsen grenst het aan eigendommen van
Natuurpunt. Samen hebben we een leerpad uitgestippeld, dat gebruikt kan worden
door zowel de schoolkinderen met hun leerkrachten als door de wandelaar of
natuurliefhebber.
De 2 parcours zijn bewegwijzerd. Een korte groene tocht van 1 km voor de kleuters
en een langere rode tocht van 2 km voor de kinderen en wandelaars.
De wandeling brengt je langs akkers en hooilanden, elzenbroekbossen en
dennenbossen. Een gedeelte van het pad loopt over de scheiding van nat en droog.
Droge dennenbossen raken tegen zeer natte elzenbroekbossen (het Duivelsbroek)
aan de Abeek. Hierdoor herbergt het gebied een grote verscheidenheid aan planten
en dieren. Het beheer van de bossen door Bos en Groen en het onderhouden van
hooilanden door Natuurpunt draagt hier zeker aan bij.
De oude broekbossen op deze plaats rond de Abeek zijn zeer moerassig. Ze konden
nooit in cultuur gebracht worden omdat ze veel te nat waren. Vroeger hadden ze er
geen verklaring voor en daarom was het “des duivels”. In de loop der tijden is het “het
Duivelsbroek” geworden.
Op het parcours werden er 6 infoborden geplaatst.
Meer uitleg en een kaartje kan je vinden en afdrukken op www.abeek.be.
Het natuurleerpad zal
verder afgewerkt en
aangevuld worden door
de kinderen van de verschillende scholen van
Meeuwen-Gruitrode.
Het is de bedoeling dat de leerkrachten
zelfstandig met de kinderen een natuurwandeling
kunnen maken.
Situering: zie kaart op www.abeek.be.
Schoeisel: Stevig schoeisel of laarzen,
zeker bij regenweer.
Openbaar vervoer: geen
Geschikt voor buggy’s
Honden toegelaten mits aangelijnd
Bereikbaar via de Hellestraat in Ellikom of via de Luythegge
(straat tegenover Publi Boonen).
Beide straten komen uit op de Weg naar Ellikom. Dit is de baan van Meeuwencentrum naar Ellikom.
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CURSUS NATUUR-IN-ZICHT 2006

Dit jaar organiseren we nogmaals in samenwerking met het Centrum
voor Natuur- en milieueducatie de cursus Natuur-in-zicht.
Deze basiscursus is bedoeld voor iedereen die zijn eerste stappen in de natuur wil
zetten en wat wil bijleren, voorkennis is niet vereist.
Tijdens 5 theoretische en 5 praktische lessen zullen enkele basisbegrippen van de
natuurbeleving worden behandeld. De onderwerpen zijn ecologie, landschappen,
biodiversiteit, planten en dieren.
Voor de theorie kunnen we terecht in de Milieuklas (gebouw Esmeralda) aan de
Steenweg Wijchmaal 66 te Peer.
De excursies zullen plaatsvinden op verschillende locaties in de vallei van de Abeek,
we komen telkens samen aan Het Buurthuis, Weg naar Ellikom 243 in Ellikom.
Inschrijven kan door storting van 50 EUR op het rekeningnummer van het
CVN 404-3076041-29 met vermelding van je naam en ‘cursus Natuur-in-zicht Peer’.
Het handboek is inbegrepen in de cursusprijs. Voor deze cursus worden
opleidingscheques aanvaard.
Voor meer informatie kan je terecht bij:
Petra Haesen
CVN-Limburg
Het Groene Huis
Domein Bokrijk
3600 Genk
tel.: 011 26 54 82, fax: 011 26 54 55
e-mail: cvn_limburg@hotmail.com

De lessen zullen doorgaan op volgende data:
Theorie
(19.30u – 22.30u)
18 april
25 april
9 mei
16 mei
23 mei

Excursies
(9.00u – 12.00u)
23 april
7 mei
14 mei
21 mei
28 mei
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VLINDERCURSUS 2005
In april 2005 organiseerde de afdeling de cursus Dagvlinders, die een vervolg was op
de basiscursus Ongewervelde.
In twee avonden leerden we van Nobby Thys bijna alles over de dagvlinders die bij
ons voorkomen.
Ook de excursies die er opvolgden waren zeer interessant. Het was voor velen
geleden van hun kindertijd dat ze nog eens achter vlinders konden aanlopen. Spijtig
was het weer op 2 juni te koud en werd de uitstap naar de Sint-Pietersberg afgelast.
Bij de afdelingsuitstap naar Kanne konden we wel het Klaverblauwtje bewonderen op
de Tiendenberg.

ATALANTA

1

BONT DIKKOPJE
8

BOOMBLAUWTJE

2

1
2

BRUIN ZANDOOGJE

10

CITROENVLINDER

1

DAGPAUWOOG

1

GEELSPRIETDIKKOPJE

2

2

GEHAKKELDE AURELIA

2

GROENTJE

4

2

2

1

HEIVLINDER

2

HOOIBEESTJE

14

ICARUSBLAUWTJE

2

KLEIN GEADERD WITJE

14

2

KLEIN KOOLWITJE

11

3

KLEIN VUURVLINDER

2
5
2

5

3

5

KLEINE PARELMOERVLINDER

1

KLEINE VUURVLINDER

1

KOEVINKJE

10 20

KONINGINNEPAGE

2

LANDKAARTJE

3

ORANJETIPJE

26

ZWARTSPRIETDIKKOPJE

DATUM
EXCURSIE
01/05/2005 Abeekvallei Erpekom-Ellikom
08/05/2005 Aabemden Grote Brogel
29/05/2005 Randzone schietveld thv Bullen
12/06/2005 Abeekvallei Reppel & Grote Brogel
25/06/2005 Schietveld Meeuwen omgeving Monnikswijer
10/07/2005 Vallei van de Itterbeek en Baatsbeek Solterheide
28/08/2005 Schietveld Meeuwen noordoost hoek

1

BONT ZANDOOGJE

GROOT KOOLWITJE

28/08/05

10/07/05

25/06/05

12/06/05

29/05/05

08/05/05

NAAM

01/05/05

In totaal werden 24 dagvlindersoorten waargenomen, waarvan toch enkele zeer
zeldzame, zoals het Groentje, Heivlinder en de Kleine parelmoervlinder.
De
waargenomen aantallen vind je in de onderstaande tabel.

6
1

Freddy Janssens
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CURSUS SPRINKHANEN EN CO 2006
In opvolging van de dagvlindercursus
van vorig jaar, zal er in 2006 een
cursus
over
de
verschillende
Vlaamse
sprinkhanen,
krekels,
kakkerlakken
en
oorwormen
georganiseerd worden.
Nobby Thys zal ons alles vertellen
over de bouw, levenscyclus en
ecologie van deze insecten.
Dit alles zal ondersteund worden aan
de hand van een praktische
veldtabel. Ook de voornaamste
geluiden van de Pavarotti’s onder de
insecten zal worden bestudeerd.

Er zijn twee theorielessen die doorgaan
in de Milieuklas (gebouw Esmeralda) in
Peer. Voor de excursies komen we
samen aan Het Buurthuis in Ellikom.
De prijs van de cursus bedraagt 10 EUR
voor Natuurpuntleden en 12,5 EUR
voor niet-leden.
Inschrijven kan door storting van het
cursusgeld op rekeningnummer:
454-2090621-49 met als vermelding
‘sprinkhanencursus 2006’.

De lessen zullen doorgaan op
volgende data:
Theorie
(19.30u – 22.30u)
11 juli
18 juli
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Excursies
(14.00u – 17.00u)
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BIODIVERSITEIT
Sinds april 2004 zijn we gestart met het inventariseren van de
ongewervelde dieren in ons natuurreservaat. Vele soorten
ongewervelde zijn enkel bij specialisten bekend. Vandaar dat we
samenwerken met de Limburgse Koepel voor Natuurstudie.
Deze dieren zijn toch wel heel belangrijk om dat het voorkomen
van zeldzame en dikwijls ook bedreigde soorten een indicatie geeft ook de kwaliteit
van de verschillende ecotopen die ons reservaat kent.
Gedurende een jaar (begin april 2004 tot eind maart 2005) heeft Jaak Evens de
randzone van het schietveld (Donderslagheide, In den Damp en Kolisbergen)
bemonsterd via handvangsten, bodemvallen en een raamval. Vanaf begin januari tot
eind december 2005 werden het perceel Hendrix (Oyevaers Nesthofs veld, Grote
Brogel) en een beboste talud bij de Slagmolen in Ellikom bemonsterd.
Ook de dagvlinders werden opgevolgd.
In totaal werden tot nog toe meer
500 soorten ongewervelde geïdentificeerd: 14 soorten mieren, 10
soorten sprinkhanen en krekels, 11
soorten libellen, 29 soorten dagvlinders, 36 soorten bijen en
wespen, 34 soorten vliegen, 67
soorten loopkevers, 12 soorten
lieveheerbeestjes, 191 soorten
spinnen en een honderdtal andere
soorten ongewervelde.
Hierbij
waren toch bijna 70 Rode
Lijstsoorten. In de loop van 2006
gaat u meer resultaten vinden op de
website www.abeek.be.
Vanaf begin januari 2006 wordt ook de omgeving van het Monshof bemonsterd. In
2007 zouden we nog willen doorgaan om ook nog de omgeving van de Erpecommer
bemden en het Duivelsbroek te inventariseren.
We zullen dan na 4 jaar ook een beeld hebben van de biodiversiteit (biologische
verscheidenheid) aan ongewervelde dieren, toch van de voormelde groepen, en een
stand van zaken kunnen opmaken. Die kan dan dienen om het beheer van het
natuurreservaat en de milieu-invloeden te evalueren.
De bekomen resultaten zullen verwerkt worden in meerdere publicaties.
De inventariseren past ook in het Europees project “Countdown 2010 - Halt of the
loss of biodiversity”. Om het verlies van biodiversiteit tegen ten laatste 2010 een halt
toe te kunnen toeroepen wordt een breed samenwerkingsverband voor
Europees Natuurbehoud opgezet. Countdown 2010 is een breed
verbond van alle sectoren, die samenwerken om de 2010biodiversiteitsverbintenis na te komen door middel van het realiseren
van heldere doelstellingen.
Onder de partners zijn er tal van
overheden, internationale organisatie’s, NGO’s en ondernemingen.
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MONITORING VLINDERS
IN EN OM HET NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI 2005
Dit is een eerste poging om een beeld te bekomen van welke vlindersoorten waar in
de Abeekvallei voorkomen.
Maar liefst 1.280 vlinders werden in 2005 geteld, genoteerd en op kaart gezet. De
waarnemingen komen voor de helft van de vlinderexcursies, van Jaak Evens, Robert
Van Dingenen, Michel Broeckmans en Ilse Plessers van Aeolus, waarvoor dank, en
voor de andere helft van de auteur van dit artikel.
In totaal werden 30 soorten genoteerd van de 44 soorten die momenteel Vlaanderen
nog rijk is. Niet minder dan 20 dagvlindersoorten zijn in de vorige eeuw uit
Vlaanderen verdwenen. Ook 2 soorten zijn recent bij ons verdwenen, met name het
Veenhooibeestje op het Militaire domein en de Zilveren maan in Grote Brogel.
Van die 30 soorten zijn er 7 Rode Lijstsoorten:
- Kleine parelmoervlinder (met uitsterven bedreigd),
- Bont dikkopje, Gentiaanblauwtje en Grote vos (bedreigd),
- Groentje, Heideblauwtje en Heivlinder (kwetsbare soorten).
De onderstaande grafieken geven de zeldzaamheid weer van de waargenomen
soorten, het aantal waargenomen individuen in en buiten het natuurreservaat en
aantal kilometerhokken dat een soort waargenomen werd.
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In de door Natuurpunt beheerde percelen werden met zekerheid 25
dagvlindersoorten waargenomen. De 5 andere soorten werden op of in de omgeving
van het schietveld van Meeuwen genoteerd. Drie Rode lijstsoorten komen voor in
het natuurreservaat, met name Groentje (Groote heide thv de Bullen), Grote vos
(vallei de Slagmolen van Ellikom) en Kleine parelmoervlinder (De AA bemden en
Neelis hofs veld in Grote Brogel en Monsveld in Reppel).
Het soortenrijkste gebied (kilometerhok) is het gebied Oyevaersnesthofsveld en het
gebied Groote Heide bij de Bullen met elk 18 soorten, waarvan 2 Rode Lijstsoorten.
Op 2 rode Lijstsoorten wordt verder in dit jaarboek ingegaan.

Aantal
genoteerde
soorten per
onderzocht
kilometerhok
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De figuur geeft ook aan waar nog weinig of niet geïnventariseerd werd.
Kilometerhokken met minder dan 5 soorten werden over een beperkte oppervlakte
en in een te korte periode bezocht.
Ook het Militaire domein is nog een blanco gebied, waar zeker in 2006 de aandacht
moet naar uit gaan. Zo zou de verspreiding van heidesoorten, zoals Heideblauwtje,
Gentiaanblauwtje en Heivlinder kunnen nagegaan worden.
Kleine ijsvogelvlinder is een soort die misschien ook bij ons zou kunnen voorkomen.
Deze soort werd waargenomen in het Stamprooierbroek.
Ook het voorkomen van soorten, die in boomkruinen leven en over het hoofd (niet)
gezien werden, zoals de Eikenpage en de Bruine eikenpage zouden volgend jaar
moeten gecontroleerd worden.
Op twee soorten wordt in de volgende artikels op in gegaan, met name op de
opkomende soort Kleine parelmoervlinder en de Grote Vos, een zeldzame zwerver,
die mogelijk meer voorkomt dan we nu vermoeden.
Hieronder vind je alvast hun huidige verspreiding.

Freddy Janssens
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KLEINE
PARELMOERVLINDER
(ISSORIA LATHONIA),
Terug van lang weggeweest!

We zijn deze soort die sinds 2003
terug opdook in Noord-Limburg
ook in 2005 terug tegengekomen.
Ze hebben zich zelfs kunnen
standhouden en zelfs uitbreiden.
Wel niet op de plaats waar hij
vorig jaar diverse keren werd
waargenomen, nl. op een schrale
zandvlakte naast de Kolisbergen
en het heischraal grasland langs
de Gestelstraat in Meeuwen. Het
schrale droge voorjaar deed op die plaatsen de waardplant van deze soort, het
akkerviooltje, vroegtijdig verdrogen.
Op 16 juni werden op de braakliggende akker op het Neelis hofs veld (gelegen bij De
AA bemden in Grote Brogel) 2 exemplaren waargenomen. Deze akker kon 2 weken
voordien gekocht worden door Natuurpunt en is het soortenrijkste perceel dat we
beheren.
Door Marleen en Frieda werden op dit perceel bijna honderd
plantensoorten genoteerd. Kleine parelmoervlinder werd op dit perceel en op het
aangrenzende hooiland van De AA bemden meermaals waargenomen tot 18 september.
Op 20 en 21 juni werd de soort ook waargenomen door Michel op een braakliggende
akker langs de Broekstraat in Peer.
De soort dook ook op in september bij onze akker aan het Monshof, ca. 700 m
oostwaarts van het Neelis hofs veld. Van 4 september tot liefst 11 oktober werd de
soort er waargenomen. Tot 5 individuen werden er gelijktijdig gezien.
In totaal werd de soort in Peer en Meeuwen-Gruitrode in 10 kilometerhokken
waargenomen. Hiervan zijn er drie locaties waar tegelijkertijd twee of meer
exemplaren gezien werden.
We hebben dan ook het beheer van deze akkers die we in beheer hebben ook
aangepast aan deze soort of tenminste aan het behoud van een vitale populatie
akkerviooltjes en aan het zorgen voor permanent bloeiende kruiden (o.a.
Knoopkruid). Er wordt gezorgd dat jaarlijks een deel wordt geploegd, dat er ook een
deel van de vegetatie een jaar blijft staan en ook dat er ook een deel graan met
kruiden ingezaaid wordt.
Voor de beschrijving van de ecologie, de verspreiding en het behoud van de soort,
verwijzen we naar de website van het Instituut voor Natuurbehoud en naar het vorige
jaarboek.
Freddy Janssens
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GROTE VOS
(NYMPHALIS POLYCHLOROS)
Opmerkelijke waarnemingen in
de Abeekvallei!
Op 14 augustus deed Jaak een
opmerkelijke vaststelling: naast een
kleine vos, kwamen ook 2 grote
vossen voor in het raamval dat
geplaatst werd op het perceel
Hendrix in Grote Brogel (FS7669).
Toch opmerkelijk omdat deze soort
uiterst weinig wordt waargenomen.
Ook een soort om naar uit te kijken.
Ecologie
De Grote vos plant zich enkel voort in vrij grote, maar lichtrijke bossen en heeft ook
als zwerver een voorkeur voor een bosrijke omgeving. De vlinder vliegt in één
generatie per jaar van eind juni tot begin mei van het volgende jaar.
De wijfjes zetten de eitjes in groepjes af rondom de buitenste twijgjes op een hoogte
van 2-6 meter aan de zuidkant van voornamelijk Boswilg en van verschillende
soorten iep, maar ook van Ratel- en Zwarte populier. De rupsen voeden zich
gezamenlijk onder een zelfgesponnen, opvallend web. De mannetjes verdedigen
vlak na de winterrust een territorium op een plaats met een zeer korte vegetatie of
zonder vegetatie aan een bosrand. Tijdens het foerageren op sappen die uit
boomwonden sijpelen, kunnen vaak meerdere exemplaren samen gezien worden.
Verspreiding
De Grote vos was vroeger vrij algemeen, maar is momenteel waarschijnlijk
zeldzaam. De Grote vos vertoont sinds het begin van de 20ste eeuw een bijna
voortdurende afname van het verspreidingsgebied. Momenteel plant de Grote vos
zich waarschijnlijk nog voort in de grotere boscomplexen (Zoniënwoud,
Meerdaalwoud, Drongengoedbos), maar rupsennesten worden zelden gevonden.
Vanwege de grote mobiliteit is het mogelijk dat elk jaar andere bossen gebruikt
worden voor de voortplanting. Vooral na warme jaren zou de soort zich tijdelijk
kunnen uitbreiden.
Behoud
Op de Vlaamse Rode Lijst staat de soort in de categorie Bedreigd. Op de Belgische
Rode Lijst staat de soort in de categorie Kwetsbaar, maar op Europese schaal is ze
niet bedreigd. De voornaamste redenen voor de achteruitgang van de Grote vos zijn
waarschijnlijk het veranderde bosbeheer waardoor open lichtrijke bossen met mantelen zoomvegetaties verdwenen zijn en het vervangen van loofbossen door
naaldhoutaanplantingen. Het laten liggen van dood hout in de bossen kan de Grote
vos geschikte overwinteringsplaatsen bezorgen.
Freddy Janssens
Tekst gedeeltelijk overgenomen van de website van het Instituut voor Natuurbehoud
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HISTORISCH OVERZICHT VAN DE INGREPEN
IN HET STROOMGEBIED VAN DE ABEEK/LOSSING

Het stroomgebied van de Abeek heeft in de loop der tijden verschillende ingrepen
gekend. Met dit document proberen we een beeld te schetsen van die evolutie.
Om de kaartjes overzichtelijk te houden beperken we ons tot de waterlopen die op
dat ogenblik van belang zijn. In dit jaarboek is een ingekorte versie weergegeven
van dit overzicht. De volledige tekst met ook de in de tekst weggelaten kaarten
kunnen gedownload worden van de website www.abeek/abeek.

Itterbeek

Kaart 2

Op deze kaart zien we dat de Itterbeek, die vroeger een bijrivier van de Abeek was,
de bedding van de Thornderbeek (nu Itterbeek) heeft gevonden als een kortere weg
naar de Maas. De bedding van de oude Itterbeek is nog in het landschap te zien. De
Panheelderbeek voert een deel van het Abeekwater naar de Itterbeek in Wessem,
juist vóór de monding in de Maas.
Op deze kaart is ook het moerasgebied ten zuiden van Stramproy weergegeven
(Grootbroek). Verschillende beken stroomden het moeras in, de afvoer gebeurde via
de Abeek. De vele molens op de Abeek veroorzaakten extra wateroverlast omdat het
water te hoog werd opgestuwd.
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Lozerbroekbeek – Tungelroysche beek
Kaart 3 geeft ons een beeld van de Lozerbroekbeek, vroeger de voornaamste beek
die uitmondde in het Bocholterbroek.

Kaart 3

Het Bocholterbroek en Wijftlerbroek werden gevoed door verschillende beken. De
afstroom werd verzorgd door de Tungelroysche beek, die vroeger in het Wijftlerbroek
zijn oorsprong kende. De Abeek en Tungelroysche beek vloeien samen enkele
kilometers vóórdat ze
de Maas vervoegen.

Foto: Monding van de
Abeek in Maas te
Neer
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Weerter-/Bocholterbeek
In 1296 werd de Weerter-/Bocholterbeek gegraven om de lakennijverheid en de
slotgracht van het kasteel te Weert van water te voorzien. Op kaart 5 zien we
Weerter/Bocholterbeek afgebeeld. Weert zelf had geen behoorlijke natuurlijke rivier
in de buurt. Het water werd betrokken uit de Abeek aan de Clootsmolen of
Neermolen te Bocholt. Een opening ter grootte van een bijenkorf bepaalde het
debiet. In 1581 werd het debiet verdrievoudigd.

Kaart 5
Het overtollige water verliet Weert via de Leukerbeek naar de Tungelroysche beek.
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Canal du Nord

Kaart 6

Op kaart 6 wordt de toestand in 1809 weergeven. Onder bewind van Napoleon werd
begonnen aan het Grand Canal du Nord, dat de Schelde in Antwerpen via Lozen met
de Maas in Venlo zou moeten verbinden als onderdeel van de Schelde-Rijn
verbinding. Om dit kanaal van water te voorzien werd gelijktijdig een voedingskanaal
van 4 meter breedte van Hocht bij Smeermaas naar Lozen-Bocholt aangelegd.
Lozen ligt op het hoogste punt van het Grand Canal du Nord, van daaruit kan het
water naar Antwerpen en naar Venlo versast worden.
De bovenloop van de Lozerbroekbeek wordt Balkenbeek en vloeit in het Canal du
Nord,
stroomafwaarts
sluis 17 in Lozen. Deze
beek
voerde
een
betrekkelijk grote hoeveelheid water (grootste
van de Bocholterbeken),
dat alzo verdween uit het
natuurlijke systeem. Het
Bocholterbroek en dus
ook De Tungelroysche
beek kregen minder
water te verwerken. De
Goolderbeek / Lechterrietbeek
wordt
de
belangrijkste beek van
het watersysteem.
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Zuid-Willemsvaart
Voor kaart 7 zijn we beland in 1826. In dat jaar is de Zuid-Willemsvaart voltooid.

Kaart 7

Omdat na de annexatie van Nederland door
Napoleon in 1810, het Grand Canal du Nord niet
meer nodig was werden de werken stilgelegd.
Nadat in 1815 de Nederlanden terug herenigd
geworden zijn, laat Willem I, het voedingskanaal
en een gedeelte van het Canal du Nord
uitdiepen en verbreden. Vanuit Weert wordt de
verbinding met ‘s Hertogenbosch gemaakt zodat
de Zuid-Willemsvaart een bypass wordt van de
onbevaarbare Maas tussen Maastricht en
Roermond.
De Noordervaart zal nooit doorgetrokken worden
naar de Maas in Venlo.
Door de aanleg van de kanalen zal de betekenis
van de Weerterbeek / Bocholterbeek stilaan
afnemen.
Het beeld hiernaast geeft de loop van de ZuidWillemsvaart anno 2005 weer.
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In 1839 wordt de grenslijn tussen Nederland en België getrokken die in 1839 te
Londen op een internationale conferentie is overeengekomen. Deze “grenslijn” gaat
in de jaren daarop een belangrijke rol spelen in de waterhuishouding van het
stroomgebied van de Abeek.
Door de scheiding van België en Nederland in 1830 krijgen de kanalen weer een
andere betekenis. In 1846 wordt het gedeelte Grand Canal du Nord tussen Lozen en
Herentals verder uitgediept en verbreed en wordt Maas-Scheldekanaal, Kempisch
kanaal of Kanaal Bocholt-Herentals genoemd.
Om de drooggevallen Lozerbroekbeek enigszins te herstellen werd tijdens deze
werken, in 1845 een watertap van 10 cm op 10 cm geplaatst op de Zuid-Willemsvaart
300 m stroomafwaarts Sluis 18. Zo wordt kalkrijk Maaswater geïnjecteerd in het
Abeek-stroomgebied en de waterbalans enigszins hersteld, al voerde de vroegere
Lozerbroekbeek meer water aan dan deze watertap.
De Belgische drooglegging

Kaart 10

Rond 1870 beginnen de grote ingrepen in het Abeekstroomgebied. Kaart 10 geeft de
toestand weer die aanleiding hiertoe was.
In die periode heeft de Belgische regering beslist dat de moerasgebieden in het
grensgebied met Nederland tussen Bocholt en Molenbeersel moeten drooggelegd
worden en voor de landbouw geschikt gemaakt.
De opdracht is: - het Bocholterbroek en het Grootbroek droogleggen,
- de bestaande beken binnen hun natuurlijk stroombekken houden.
De oplossing : - de Abeek uitdiepen en indijken in de moerassen,
- de stuw aan de Uffelse molen wegnemen.
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Maar de Nederlandse overheid werkt niet mee aan dat plan met gevolg dat de
Belgische waterbeheerders een afvoerkanaal op Belgisch grondgebied van LozenBocholt tot aan de Maas in Ophoven moeten aanleggen.
Deze beek, de Lossing of Emissaire genaamd neemt haar oorsprong aan de
Lozerbroekbeek, die een watertap aan de Zuid-Willemsvaart heeft. Tot aan de
Abeek wordt de Lossing gegraven op enkele meters van de grens op Belgisch
grondgebied. Daar loopt de Lossing onder de Abeek door en loopt 1,5 km verder in
de bedding van de oude Abeek. Aan de Zeg in Molenbeersel loopt de Lossing een
derde maal onder de (nieuwe loop) van de Abeek. In Kinrooi loopt de Lossing onder
de Itterbeek en in Ophoven onder de Witbeek door, vóórdat ze via een steile afdaling
in de Maas uitmondt.
De Lossing

Kaart 12

Foto: Overloop van het Broek
in de Lossing, anno 2005
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Op kaart 13 wordt weergegeven hoe de beken lopen ná het graven van de Lossing.
Het graven van de Lossing was een dure aangelegenheid die tot gevolg had dat de
onderneming die de werken had laten uitvoeren in faling ging. Maar de Lossing lag
er.

Kaart 13.

Kaart 14 (niet afgebeeld) laat meer in detail zien hoe de werken in het
Bocholterbroek werden aangepakt. De ontwerpers zouden een ringgracht rond de
broeken aanleggen en de bestaande waterlopen zouden blijven afvoeren via hun
natuurlijk stroomgebied. Enkel de Lozerbroekbeek mocht in de Lossing afwateren.
Maar al spoedig bleek dat bij hoge waterstand de andere beken overliepen en de
Lossing overbelastten. Daarbij kwam nog dat het water in het Wijftlerbroek
stagneerde en in plaats van naar de Tungelroysche beek te lopen, naar de Lossing
liep, waardoor deze nog meer belast werd. Aan de grens gekomen, werd het water
van de ringgracht onder de Weerterbeek door gevoerd en daarna via een hoofdriool,
“ den Troog” genaamd over de Lossing in het Wijftlerbroek geleid. Ook het water van
de Kreyelerbeken stroomde via de Troog de grens over. De Kreyelerbeken ontvingen
onder meer water afkomstig van de Weerterbeek, gebruikt om te bevloeien. De
Weerterbeek werd gevoed door de Schetelbeek en twee verbindingen met de Abeek.
Kaart 15 (niet afgebeeld) geeft de beken weer die in het Grootbroek uitmondden en
vroeger via de natuurlijke loop, de Abeek naar Nederland afwaterden. Hier was de
situatie na het graven van de Lossing zoniet nog slechter. De Lossing, die enkel
gegraven was om de gronden in het Grootbroek te ontwateren, kreeg zeer veel water
te verwerken:
- de Oude beek die door de Luysen stroomt naar de Lossing;
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- de Nieuwbeek die haar voeding krijgt van een watertap op de Abeek van 45 cm op
28 cm en het water dat door de hoge oevers van de Abeek sijpelt;
- de Soerbeek die een groot gebied draineert en o.a. de Breeërstadsbeek en de
Nieuwbeek ontvangt; bij hoog water kan een deel van het water aan de
scheidingsdijk (Zegduiker) via een verlaat van 65 cm op 55 cm in de Abeek geloosd
worden;
- de Horstgaterbeek, die de Kanielstraatbeek ontvangt;
- de Broekziep heeft haar oorsprong aan een watertap van 11 cm op 11 cm op de
Itterbeek en brengt water naar de Lossing;
- een watertap op de Abeek 200 m stroomopwaarts de Broekmolen waarvan het
water de Lossing belast;
- de Simpelrenne, de laatste bijrivier van de Abeek in België, die nu in de Lossing
wordt geleid.
Volgens het goedgekeurde droogleggingsplan dienden alle beken terug in de Abeek
geleid te worden. Maar dit is niet gebeurd.
Het gevolg was dat de Lossing een debiet van 1,5 m³ te verwerken kreeg tegenover
de Abeek 0,5 m³.
De Belgische waterbeheerders zaten met een groot probleem.
Kanaal Wessem-Nederweert

Kaart 16
Op kaart 16 zien we de verbreding en rechttrekking van de Zuid-Willemsvaart tussen
Bree en Bocholt. Dit gebeurde in 1923. Enkele jaren later in 1929 wordt het kanaal
Wessem-Nederweert, dwars door het Abeekstroomgebied aangelegd. Zo had
Nederland een kortere verbinding tussen de Zuid-Willemsvaart en de Maas. Inclusief
de Lossing is dit de derde maal dat het stroomgebied gekruist wordt door een
gegraven waterloop.
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De Raam

Kaart 17

De Nederlanders zagen natuurlijk ook het nut in van het droogleggen van
moerassen. Zo werd de omgeving van het Wijftlerbroek vanaf 1904 geleidelijk
drooggelegd. In 1930 liet Nederland het water van de Goolderbeek terug over
Nederlands grondgebied lopen. Door het graven van de Raam kon het water van de
Bocholter beken weer via zijn natuurlijke weg afvloeien. Dit was een stap in de
goede richting. Het gedeelte Lossing tussen Goolderbeek en Abeek is nu zonder
water gevallen. Op kaart 17 is deze toestand uitgetekend.
De Weerterbeek/ Bocholterbeek heeft alle belang verloren en zal enkel voortleven als
een deel van de Oude Nederlands-Belgische wateroorlog.

Foto: stuw op Raam bij Lossing
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Omwisseling van Abeek en Lossing
In de periode 1960 – 1970 wordt weer een stap in de goede richting gezet.
De Belgische overheid heeft het plan laten varen om het Grootbroek volledig droog
te leggen. Het natuurreservaat Stamprooierbroek zal hieruit ontstaan. De
Nederlandse overheid wil daarentegen wel dat het Neerbroek, ten zuiden van
Stramproy gelegen en over het algemeen eigendom van inwoners van Stramproy,
wordt drooggelegd. Dit vroegere stuk grondgebied van Stramproy is bij de
vastlegging van de grenslijn bij België gevoegd.

Kaart 18

Om deze plannen te kunnen uitvoeren wordt de Uffelse molen net over de grens in
Nederland opgeheven zodat het niveau van de Abeek / Uffelse beek naar beneden
kan. Hierdoor kan het water van de Neerbroeklossing en ook van de Lossing zelf
door de oude Abeekbedding naar Neer vloeien in plaats van naar Ophoven. De
oorspronkelijke reden voor de aanleg van de Lossing is nu weggenomen.
Maar ongelukkig genoeg gaat nu het water van de Abeek door de oude Lossing naar
Ophoven. De Abeek is afgesneden van haar natuurlijke rivier.
De Soerbeek wordt terug aan de Abeek gekoppeld en zal naar Ophoven blijven
stromen.
De andere beken van het Grootbroek stromen af via de oude
Abeekbedding, nu Lossing genaamd, naar de Uffelse beek, de Nederlandse naam
voor de Abeek.
Omdat er veel problemen zijn met de kruising van de Abeek/Lossing met de Itterbeek
nabij Kinrooi wordt de kruising vervangen door een verdeelwerk dat het water
verdeelt over de Abeek/Lossing en Itterbeek. Omdat het debiet van de Abeek groter
is dan dat van de Itterbeek wordt het water van de Itterbeek in de oude Lossing
gedreven en vloeit het Abeekwater in de Itterbeek. Als we de beek moeten noemen
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naar het water dat erin stroomt, moet de benedenarm van de Itterbeek achter de
Kinrooier kruising, Abeek genoemd worden.
Bosbeek
Op kaart 19 zien we de complexiteit van het beeksysteem toenemen.
Ook de Bosbeek heeft te maken met de Abeek omdat zij over ongeveer 50 meter in
dezelfde bedding als de Witbeek stroomt, waarna over een verdeelwerk de wateren
verdeeld worden over de Bosbeek en de Witbeek. De Witbeek die we tot nu buiten
beschouwing hebben gelaten, loopt over de Abeek/Itterbeek in Ophoven en vloeit in
de Itterbeek/Abeek nabij Thorn, die een drietal kilometer verder vermengd wordt met
water van de Lossing/Abeek dat via de Panheelderbeek wordt aangevoerd.
Bij hoogwater in de Maas wordt het water van de Panheelderbeek via de Slijbeek
afgeleid naar de Maas in Osen.
We weten dat er nog steeds veel water uit de Abeek in de Lossing terecht komt en zo
naar de Abeek/Uffelse beek wordt gevoerd.

Kaart 19

Op de kaarten 20 en 21 (zie website) zien we het stroomgebied van de
Tungelroysche beek en het ganse stroomgebied van de Abeek/Lossing.
Tot slot vragen we ons af:
- kan de Abeek nog ooit stromen door zijn oorspronkelijke bedding, zodat ook de
vismigratie vanuit de Maas hersteld kan worden?
- kan de oude gegraven Lossing ook buiten dienst gesteld worden zodat zowel de
Abeek en de Itterbeek weer hun natuurlijk stroompatroon kunnen volgen, zoals het
gebeurd is met de Goolderbeek/Tungelroysche beek?
Paul Capals
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2005 IN PLOKROOI, ELLIKOM EN PEER
Overzet In den Damp, FS7660, x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580
De paddenoverzet kon dit jaar 16 januari opgezet worden. Maar amper 1 % van de
dieren trok door het koude weer voor 15 maart naar de overkant van de weg. Tegen
half maart is in een normaal jaar meer dan de helft van de dieren al in hun
voortplantingsbiotoop geraakt. Ook vorig jaar werd de trek onderbroken door een
koude en droge periode. De paddentrek startte dit jaar nog een week later.
Pas op 16 maart begint de trek goed op gang te komen en op 19 maart wordt het
hoogtepunt van de trek bereikt met 1.118 stuks op één dag. Op 27 maart was de
trek voorbij.
In totaal werden 6.494 dieren overgezet, op de 7.529 dieren van 2001 na het
grootste aantal.
Het aantal overgezette salamanders neemt enigszins toe, na de bijzonder lage
aantallen van vorig jaar. Afwachten wat deze soorten het volgende jaar gaan doen:
heeft de begrazing (nu het tweede jaar) een gunstig of ongunstig effect gehad op de
populatiegroottes. En welk effect zal het (bijna) droog vallen van de vijvers (broeken)
in de nazomer hebben op de overleving, de voortplanting en het trekgedrag van deze
soorten?
Gewone pad en Bruine kikker namen lichtjes toe. Groene kikker ging wat achteruit.
16 heikikkers werden overgezet.
Voor het eerst doken rugstreeppadden op. Liefst 4 jonge rugstreeppadden lieten
zich overzetten. De dichtstbijzijnde locatie waar eerder door ons Rugstreeppad werd
waargenomen, ligt op 800 m van de overzet.
In totaal werden aan het Broek op 11 jaar tijd net geen 50.000 stuks overgezet. Het
aantal staat nu op 49.904 stuks.
469 bezoekers werden geteld.
Op 15 maart werden filmopnamen gemaakt voor het TV-programma Dieren in
Nesten. Deze worden in het voorjaar uitgezonden.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alpenwatersalamander
2 340 294 256 102 317 372 293 141 107 120
Kleine watersalamander
114 160 126 368 272 208 89 118 51 115
Vinpootsalamander
68
95 156 284 260 75
30
51
11
26
Groene kikker
36 231 196 418 360 543 489 540 553 633 526
Bruine kikker
20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145
Heikikker
11 10
4
6
10
16
11
4
7
11
16
Gewone pad
271 1.287 2.160 2.227 1.892 3.508 5.420 4.909 4853 5.231 5.542
Rugstreeppad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Totaal
340 2.274 3.034 3.348 3.406 5.438 7.529 6.004 5.864 6.173 6.494
Aanwezige personen:

469

63

539

609

531

603

639 415 469

_
JAARBOEK 2005 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

_

PROJECTEN

64

_
JAARBOEK 2005 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

_

PROJECTEN

Overzet Brogelerweg, FS7667, x-coörd.: 230.580, y-coörd.: 202.850
Op 23 januari werd hier de paddenoverzet opgezet.
De overzet verliep ook in een vrij korte periode. Na een kleine trek in de periode 1013 februari, werden de amfibieën weer wakker rond half maart.
In totaal werden maar liefst 2.442 amfibieën overgezet: 2.135 gewone padden, 240
bruine kikkers, 2 groene kikkers en 64 alpenwatersalamanders.
Het grootste aantal werd overgezet op 17 maart, nl. 537 stuks of ¼ van het totale
aantal.
Van padden en bruine kikkers werden meer dan het dubbele overgezet dan de
vorige jaren.
Waaraan de sterke stijging van de populatiegrootte (en/of mobiliteit?) van Gewone
pad en Bruine kikker te wijten is, is niet meteen duidelijk. Alleszins vallen er nu bijna
geen verkeersslachtoffers meer.

2000
7

2001
45

2002
57

2003
28

2004
67

2005
64

Groene kikker

3

1

0

2

3

2

Bruine kikker

12

141

57

109

128

240

Gewone pad

208

960

807

886

645

2.135

Totaal

230

1.147

901

1.025

843

2.442

Alpenwatersalamander

Overzet Hellestraat, FS7666, x-coörd.: 230.760, y-coörd.: 202.160
(12 dagen in 2005)
Ook aan de Hellestraat in Ellikom werden door vrijwilligers padden overgezet. Ook
een heel mooi resultaat.

Salamander
Groene kikker

2005
1
6

Gewone pad

437

Totaal

444

Overzet Reppelerweg, FS7670, x-coörd.: 230.800, y-coörd.: 205.500
(5 dagen in 2005)
Tussen 16 en 20 maart werden aan de zandwinning van Vandewijer langs de
Reppelerweg 235 gewone padden overgezet. Weerom een even goed (of slecht)
resultaat als in 2000.
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Overzet Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal (Peer),
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950
Voor het 2de opeenvolgende jaar organiseerde de MINA-raad van Peer i.s.m.
Natuurpunt en met de steun van het stadsbestuur hier een paddenoverzetactie. De
actie verliep van zaterdag 5 februari ’05 (plaatsen schermen) tot zaterdag 2 april ’05
(opruimen van de schermen) toen de dieren begonnen terug te trekken.

De overzetactie was een succes. In totaal werden er 2.697 dieren overgezet,
waarvan 1.343 gewone padden, 1.098 bruine kikkers, 47 groene kikkers en 208
alpenwatersalamanders.
Door het koude weer dat lang aanhield, kwam de trek pas laat op gang, wat duidelijk
te zien is aan de hoge piek vanaf 15 maart. Toen begonnen de dieren massaal aan
hun voorjaarstrek. Een week later was de trek alweer voorbij.
2004
77

2005
208

Groene kikker

23

47

Bruine kikker

137

1.098

Gewone pad

964

1.343

1.201

2.696

Alpenwatersalamander

Totaal

Dit hoge aantal is het gevolg van 300 m extra scherm dat
geplaatst werd langs de Steenweg op Wijchmaal. Vorig
jaar werd hier maar 25 m geplaatst en veel later.
Vooral het hoge aantal bruine kikkers valt op (1098
stuks). Dit is zeer hoog in verhouding tot andere
overzetacties, waar vooral de pad overheerst.
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Dit jaar werden de resultaten ook genoteerd per emmer om een zicht te krijgen op de
plaatsen waar de meeste dieren trekken. Deze plaatsen bevinden zich aan de
Omleidingsweg in de buurt van de Dommel en aan de Steenweg op Wijchmaal aan
het braakliggende stuk
grond naast architect
Van Oostveldt.
Het
merendeel van de
bruine kikkers (80%)
werd ook op de
laatstgenoemde plaats
overgezet.
Waarschijnlijk is het
achterliggende rietveld
een ideale overwinteringplaats voor de
bruine kikker.
De geslachten werden indien mogelijk genoteerd. Soms was het geslacht niet te
bepalen omdat het jonge dieren waren. De verhoudingen tussen de geslachten was
ongeveer gelijk voor Bruine kikker en Gewone pad. Er werden nagenoeg eens
zoveel vrouwelijke (50) alpenwatersalamanders dan mannelijke (26) genoteerd.
Af en toe werden ook de dode dieren geteld. Aan de Omleidingsweg werden relatief
weinig (20-tal) verkeersslachtoffers genoteerd. Hier voldoet het scherm dus. Maar
aan de Steenweg op Wijchmaal werden nog veel dode dieren geteld (ca. 120 stuks),
voornamelijk aan de huizen waar we geen scherm kunnen plaatsen.
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Verloop van de overzet in 2005
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Freddy Janssens & Robert Van Dingenen
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EDUCATIEF NATUURBEHEER IN 2005
Educatief Natuurbeheer is een project waarbij kinderen op een speelse, leerzame
wijze de natuur beleven en ervaren, het belang, de belangrijkheid en de samenhang
ervan leren inzien.
Er is een inleidende reeks, die in de klaslokalen gegeven wordt en er zijn beheer- of
werkdagen met belevings- en onderzoeksmomenten, die buiten in de natuur gedaan
worden.
Gestart werd op 8 maart: de leerlingen van de Basisschool Klimop en deze van het
Gemeenschapsonderwijs van Meeuwen verwijderden een deel van een jong
sparrenbos in de omgeving van de vroegere Bullenschool. Leerlingen van de
Basisschool Neeroeteren leerden op 11 maart padden overzetten In den Damp in
Meeuwen.
Op 15 maart werden in het kader van
deze overzetactie In den Damp in
Meeuwen filmopnamen gemaakt voor
het TV-programma Dieren in Nesten.
Leerlingen van de 5de en 6de klas van
de Basisschool Klimop Meeuwen
waren de acteurs, ze speelden hun rol
voortreffelijk. Het is voor hen een
waardering
voor
de
jarenlange
betrokkenheid bij de overzetacties
amfibieën in Meeuwen.
De leerlingen van klas 5 en 6 van de
Basisschool Gerdingen deden hun
wandeling en veldwerk op 22 april
rond de poelen van de Monsbemden.
Aan de hand van de soorten
waterbeestjes, die zij geschept
hadden en konden benoemen,
kwamen zij tot de vaststelling dat het
water van goede kwaliteit is.

De andere klas zocht en vond
insecten om de aanwezigheid en
verscheidenheid van het bodemleven te kunnen vaststellen. Het
was voor hen een verrijking door
het zoeken naar de aanwezigheid
van het bijna onzichtbare leven in
de natuur. Temeer daar er een vrij
zeldzame zandloopkever waargenomen werd.
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In de namiddag van die zelfde dag deden de klassen van de Pieter Brueghelschool
van Erpekom hun wateronderzoek aan het Duivelsbroek in Meeuwen. Men merkt bij
de kinderen een gedrevenheid en gezonde leergierigheid naar nieuwe zaken, voor
velen gaat een wereld open. Educatief zijn dit ideale momenten.
Op 12 mei deden de 5de en 6de klas van de Pieter Brueghelschool van Grote Brogel
hun wandeling aan de Monsbemden. Het werd bij wijlen een ploeteren in de modder,
voor hen een belevenis,
een attractieve kennismaking met de Abeek. De
natuur in al zijn facetten
op een speelse wijze
ervaren is een vorm van
educatie
die
een
bepaalde band schept
met dat gebied. Tijdens
de wandeling werd uitleg
gegeven over het hoe en
waarom van natuurherstel,
natuurontwikkeling
en natuurbeheer. De kinderen en de leerkrachten
gaven blijk van waardering en begrip voor
deze acties.
Op 17 mei waren de
klassen Vrije Basisschool Klimop Meeuwen aan de beurt. Per klas leerden de
leerlingen hoe het debiet van de Abeek en Bullenbeek berekend kan worden.
Planten
en
insecten
werden gedetermineerd.
Tijdens de wandeling werd
vanuit de waarneming van
het landschap geleerd hoe
de vallei van de Abeek
herkend kon worden en de
daarin aanwezige natuurwaarden.
De
klassen
van
de
Basisschool
Wijshagen
deden
om
beurten
wateronderzoek in een
vijver in de Erpercommerbemden ter hoogte
van
Erperheide
en
zochten verfrissing in de
Abeek. Pootje baden in
een echte beek was voor
de kinderen een belevenis die zij allen kenden van horen zeggen. Plezier en lol
beleven, een goede uitlaatklep voor de kinderen.
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In september 2005 Corina Cools als educatieve medewerkster in de plaats gekomen
van André Mulders. André heeft een baan aangenomen binnen het natuurproject
Nationaal Park Hoge Kempen. We willen hem bedanken voor de jarenlange
deskundige begeleiding van de leerlingen.
In oktober 2005 is Corina begonnen met een inleidende diareeks, zij vertelt “het
verhaal van de natuur” in de klas. Op een aangepast niveau en via verschillende
onderwijsmethodieken wordt verteld over milieuproblematiek en natuur(beheer) in
Vlaanderen. Vanaf december beginnen de beheerwerkdagen. De kinderen helpen
mee met het beheer van een natuurgebied in de nabijheid van hun school.
Als eerste waren de 5de en 6de klas van
de Pieter Brueghelschool van Grote Brogel
aan de beurt. In de Monsbemden in
Reppel
werden
op
1
december
afgemaaide pitrus en jonge elzen rond een
poel met draagberries en kruiwagens
afgevoerd en op een composthoop
gedeponeerd. Op een perceel binnen het
Monshof werden afgezaagde takken van
knotwilgen kort geknipt, verzameld en
afgevoerd naar een bestaande takkenwal.
Deze werd aangevuld met dit nieuwe
materiaal en is een voorbeeld van
verwerken van groenafval in eigen tuin.
Op termijn kunnen de kinderen de
resultaten van hun inzet en arbeid bij deze
beheerwerken op deze percelen waarnemen.

De school van Erpekom
krijgt een vaste voet in de
rietlanden
aan
de
Erpecommer Bemden. De
4de, 5de en 6de klas
deden op 2 december hun
beheerwerken onder de
vorm van het afvoeren van
gemaaid riet in dit gebied
van de Abeekvallei. Zij
doen
als
het
ware
educatief natuurbeheer in
hun eigen tuin.
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Op 8 december hebben 56 juniors natuurbeheerders van de 5de en 6de klas van de
Basisschool Wijshagen en van de Basisschool Ellikom het riet voort afgevoerd en op
hopen gelegd. Met verenigde krachten werd zo een groot perceel beheerd.
Er zit leven, werkkracht en ontdekkingsdrang in de kinderen. Men merkt een oerverbondenheid met de natuur, waarin zij zich graag bewegen, uitleven en vooral
spelen. Natuurelementen zoals water, modder, beken, hoogtes en laagtes hebben
een grote aantrekkingskracht. Vuile handen en vuile kleren zijn een uiting van
betrokkenheid en bijna een statussymbool. Door het werk, het onderzoek en het
spel komen ze tot samenwerking en leren ze problemen oplossen. Dit laatste heeft
ook een educatieve waarde.

Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode&Peer dankt de leerlingen, de leerkrachten de
scholen en de begeleiders voor hun medewerking aan dit project Educatief
Natuurbeheer.
Overzicht educatief natuurbeheer in 2005
School
GO De Boomgaard
BS Ellikom
VGB Erpekom
BS Gerdingen
VGB Grote-Brogel
BS Klim-op
BS Neeroeteren
BO St.-Elisabeth
BS Wijshagen

Gemeente
Meeuwen
Meeuwen
Peer
Bree
Peer
Meeuwen
Maaseik
Peer
Meeuwen

Dia's
02/03/2005
28/10/2005
27/10/2005

Werkdagen
08/03/2005
08/12/2005
02/12/2005

Gebieden
Bullen
Erpercommer Beemden
22/04/2005 Erpercommer Beemden
22/04/2005 Erpercommer Beemden
01/12/2005
12/05/2005 Monshof
14 t.e.m. 18/03/05 17 en 19/05/05 Bullen en Pastorijbemden
11/03/2005
Aan den Damp
12/12/2005
Mullemerbemden
27/05/2005 Erpercommer Beemden
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CRACTIEDAG VAN DE EERSTE GRAAD AGNETENDAL
Op woensdag 23 maart organiseerde
de secundaire school Agnetendal uit
Peer voor de leerlingen van de eerste
graad voor de tweede keer een
cractiedag.
Cractiedag is afgeleid van creatieve
actiedag. Tijdens deze doedag kunnen
de leerlingen hun creativiteit en fantasie
naar hartelust uitleven. Er is keuze uit
allerhande workshops zoals koken,
muziek, sport, dans, kunst, knutselen,
enz …
Eén activiteit ging over het milieu, met
de bedoeling om in de praktijk aan
natuurbeheer te doen. Dit gebeurde in
samenwerking met Natuurpunt.
Acht leerlingen hadden zich ingeschreven. Vergezeld van 2 leerkrachten (Mevr.
Paula Vermeulen en Mevr. Lily Laumen)
reden ze s’morgens naar de Abeekvallei.
Afspraak was aan een voormalige
weekendvijver op de Berenheide. Hier
moest de begroeiing (voornamelijk
laurierkers) rond de vijver verwijderd
worden. De gekapte struiken werden op
een hoop verzameld en zoals de foto
bewijst vonden de leerkrachten het ook
leuk om te stoeien in de hoop takhout.
Tijdens de pauze bij een koek en een
drankje werden nog enkele amfibieën
gevangen en gedetermineerd. Toen de
kinderen moe waren van het kappen en
takken verzamelen, hebben we een
wandelingetje gemaakt naar de samenvloeiing van de Gielisbeek en de Abeek. Hier
werd wat uitleg gegeven over het hoe
en waarom van natuurbeheer en
konden ze aan een andere vijver, die al
enkele jaren geleden opgeruimd was,
zien hoe de natuur zich herstelde en
hoe de begroeiing evolueert. Enkele
leerlingen toonden veel interesse in het
natuurbeheer.
Als afsluiter zijn we nog gezellig iets
gaan drinken op een zonnig terras en
werd al uitgekeken naar de volgende
cractiedag.
Afspraak in 2006!
Robert Van Dingenen
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VERKOOP HERBRUIKBARE BEKERS
TIJDENS BRBF PEER 15-16-17 JULI 2005
brbf 2005, milieuvriendelijk en aangenaam
In samenwerking met Braek-Away vzw, de stad Peer en Natuurpunt afdeling
Meeuwen-Gruitrode & Peer werd ook dit jaar een inspanning rondom “het milieu”, in
al zijn aspecten gedaan. In het 'groen café' langs het podium en aan de ingang
werden herbruikbare BRBF-bekers verkocht.
Minder afval in het algemeen en minder afval op de weide is de doelstelling waardoor
het aangenaam vertoeven is om van de muziek te genieten.
De bekers werden verkocht aan €1,5, bij teruggave kreeg de koper €1 terug.
Uiteraard mag hij of zij de beker ook houden. De bluesliefhebbers die naar Peer
komen kennen na 5 jaar het systeem. De verkoop verliep dan ook spontaan. Na
deze jaren is het voor ons duidelijk dat een aantal mensen een bewuste keuze
maakt. Telkens werden de bekers vakkundig gespoeld en hervuld.
Vanaf dit jaar werden bierbekers gebruikt die het summum zijn van
milieuvriendelijkheid. Ze zijn volledig “afbreekbaar”. Binnen de 50 dagen veranderen
de bekertjes in water, koolzuurgas en humus of in andere woorden "groenafval".
In ruil voor 75 lege afbreekbare bierbekers kregen de mensen een T-shirt, 75 niet
afbreekbare bekers was
een petje waard. Het
waren vooral de kinderen
die tienduizenden, vooral
afbreekbare
bierbekers,
hebben
binnengebracht.
Door de medewerkers van
Natuurpunt werden deze in
ontvangst genomen en in
daarvoor apart bestemde
containers gedeponeerd.
De
combinatie
van
herbruik- en afbreekbare
bekers resulteert in een 80
a 85% milieuvriendelijk
gebruik van bekers en
aangenaam vertoeven op
het bluesfestival, waar
pinten pakken een nieuwe
betekenis heeft.
Voor onze afdeling is het een goede bron van inkomsten, voor de stad Peer het
realiseren van een milieudoelstelling en voor Braek-Away vzw een bevestiging van
hun goede intenties.
Natuurpunt dankt Braek-Away vzw en de stad Peer voor de samenwerking.
Jan Hendrikx
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP
5 NOVEMBER 2005 IN PEER
Een tuin vol bomen en planten 'van hier' trekt leven aan!
Streekeigen-, natuur- diervriendelijke tuinen en milieuvriendelijke verwerking van
groenresten zijn basisgedachten waarmee Natuurpunt Limburg in samenwerking met
de Regionale Milieuzorg het project “Amber” heeft opgezet.
Elk najaar organiseert Natuurpunt Limburg binnen dat project een verkoop van
streekeigen bomen en struiken. Deze planten horen hier van nature thuis en zijn
goed bestand tegen ziektes. Daarbij zijn heel wat vogels en andere dieren dol op
hun bessen of noten.
De verkoop van deze
plantenverkoop
gebeurt
door
de
plaatselijke
afdelingen van Natuurpunt.
Met deze actie steun je
onze vereniging en de
natuur in je buurt. Voor de
afdeling
MeeuwenGruitrode&Peer gebeurde
dit op de terreinen van de
technische dienst van de
stad Peer langs het
vernieuwde recyclagepark.
Voor de afhaalplaats Peer
hadden
69
mensen
bestellingen gedaan voor
een totaal van 5.161 planten, 28 zakjes bloemenzaad en 55 zakken compost.
De bestellingen werden vrijdag 4 november per klant gebundeld, de afhaling op
zaterdag verliep dan ook vlot en zonder problemen. Iedere koper kreeg een zak
compost gratis, plant-, zaai- en snoeitips en een folder ’Hoe tuinieren met minder
afval en minder werk’.
Natuurpunt dankt de stad Peer voor haar diensten en om het gebruik van haar
infrastructuur.
Jan Hendrikx
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WANDELKALENDER 2006
Zondag 12 februari: Wandeling rond het Monshof Reppel
Het gebied rond het Monshof is het grootste aaneengesloten deel van het
natuurreservaat. Ook de variatie in biotopen is er groot. Zo vind je er de natte
elzenbroekbossen, moerassen, graasweiden en enkele percelen met een zeer rijke
akkervegetatie. Verschillende voormalige weekendvijvers zijn omgevormd tot een
meer natuurlijke situatie en worden nu druk bezocht door verschillende watervogels.
Het gebied wordt ook permanent begraasd door enkele van onze galloways. Zij
houden de vegetatie kort en houden verbossing tegen waardoor andere planten en
dieren meer kansen krijgen om zich te vestigen en overleven.
Voor de wandeling vertrekken we samen aan de kerk van Reppel om 9u. Stevig
wandelschoenen zijn aan te raden, bij nat weer zijn laarzen een must.

Zondag 9 april: Wandeling aan het Duivelsbroek Ellikom en Meeuwen
In 2005 werd een bosleerpad aangelegd in Ellikom aan het Duivelsbroek. Dit gebied
dat gelegen is in de Abeekvallei leent zich hier uitstekend voor. Je vindt er naast
verschillende bostypes ook een grote variatie aan fauna, flora en magnifieke
landschappen. De beste manier om het Duivelsbroek te bezoeken is natuurlijk met
de plaatselijke boswachter Michel Broeckmans. Hij zal uitleg geven over de
verschillende types bos, de functies van het bos en de fauna en flora die er te zien is.
Een echte aanrader voor wie van het bos houdt.
We komen samen om 9u aan Het Buurthuis van Ellikom, stevig schoeisel voorzien.

Donderdag 25 mei: Daguitstap Hoge Venen
Speciaal voor de leden van onze Natuurpuntafdeling organiseren we een daguitstap.
Vorig jaar hebben we het Haspengouwse Kanne bezocht, in 2006 trekken we naar
de Hoge Venen.
Het programma ligt nog niet vast maar we zullen alleszins onder begeleiding van een
plaatselijke gids de typerende natuur van de Hoge Venen verkennen.

Zaterdag 24 juni: Nachtzwaluwenwandeling Militaire domein Meeuwen
De rand van het Militaire domein herbergt een vrij grote populatie van de
nachtzwaluw in de zomermaanden. Deze bijzondere vogel is slechts enkele
maanden in het land. Hij komt aan rond half mei en vertrekt half augustus terug naar
Afrika. Het is een mysterieuze vogel die slechts 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 de Gestelstraat in Meeuwen om 21u, stevig
schoeisel is aan te raden.

Zondag 6 augustus: Fietsuitstap naar het Hageven Neerpelt
In 2005 zijn we met enkele dapperen naar ‘Koersel Kapelleke’ gefietst waar we het
natuurreservaat van de Zwarte Beek bezocht hebben. Dit jaar trekken we er weer
met de fiets op uit en deze keer trappen we naar het befaamde Hageven in Neerpelt.
Het is al een relatief ‘oud’ reservaat waardoor er zich al verschillende speciale
planten en vogelsoorten hebben weten te vestigen. We zullen door een plaatselijke
gids rondgeleid worden in het uitgestrekte grensoverschrijdende natuurgebied.
Vertrek is voorzien om 10u aan de kerk van Peer en de terugkomst is omstreeks 17u.
Eigen picknick, fiets en stevige wandelschoenen voorzien.
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Zondag 27 augustus: Herinneringswandeling Pol Vandewal - Solterheide
Jaarlijks organiseren we een wandeling ter herinnering van Pol Vandewal. Pol was
één van de drijvende krachten achter het ontstaan van onze Natuurpuntafdeling. Dit
jaar zal Willy Lipkens ons begeleiden tijdens een wandeling te Solterheide, de
thuishaven van Pol Vandewal.
Samenkomst om 14u aan de kerk van Neerglabbeek. Stevig schoeisel is aan te
raden.

Zondag 24 september: Natuurwandeling Mullemerbemden Peer
De Mullemerbemden zijn gelegen aan de Dommel ter hoogte van de samenvloeiing
met de Houterstraatloop. De Stad Peer heeft hier een milieu- en natuurleerpad
aangelegd en ontvangt er jaarlijks vele leerlingen in de Milieuklas. Voor het beheer
van het gebied heeft de Stad Peer beheerovereenkomsten gesloten met enkele
locale landbouwers. We zullen wandelen door ruige hooilanden en
beekbegeleidende bossen, en we passeren weilanden, amfibieënpoelen en
houtkanten.
Bij nat weer kunnen de knuppelpaden onder water lopen dus laarzen zijn dan aan te
raden. We vertrekken om 9u aan de Milieuklas (gebouw Esmeralda) te Peer.

Zondag 22 oktober: Paddenstoelenwandeling in de Abeekvallei
In de herfst kunnen we een overvloed aan paddenstoelen vinden in bossen en
houtkanten, maar ook in akkers en weilanden. We nodigen een
paddenstoelenkenner uit die ons vertelt hoe paddenstoelen groeien, welke eetbaar
zijn, en nog veel meer….
Samenkomst aan het kruispunt van de Hoogstraat en de Reppelerweg (knooppunt
06, fietsroute RLKM) in Grote Brogel om 9u.

Zondag 12 november: Wandeling in de buurt van de Ooievaarsnest
Grote Brogel
In dit gedeelte van het natuurreservaat is het eerste aangekochte perceel van het
reservaat gelegen. Het gebied werd vroeger getypeerd door natte hooilanden
waarvan er nu nog slechts enkele overblijven. Vele zijn achtergelaten en er zijn
broekbossen uit ontstaan. De drogere stukken zijn omgevormd tot akkers of
weilanden. Tijdens de wandeling zal de nadruk gelegd worden op het
cultuurhistorisch en landschappelijk aspect van het gebied.
We komen samen aan het kruispunt van de Hoogstraat en de Reppelerweg
(knooppunt 06, fietsroute RLKM) in Grote Brogel om 14u.
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PADDENOVERZETACTIES 2006
Zaterdag 4, 11, 18 en 25 maart
Voor de twaalfde maal organiseert Natuurpunt paddenoverzetacties in Meeuwen en
Peer. Op deze zaterdagavonden in maart is er de mogelijkheid om hieraan onder
begeleiding van een gids mee te helpen. Zo kunnen de verschillende padden, kikkers
en salamanders eens van dicht bij bekeken worden. De trekactiviteit is het grootst op
regenachtige avonden bij een temperatuur vanaf ongeveer 5° C. Let wel op, dit zijn
beschermde dieren en dus moet er steeds een gids met vergunning aanwezig zijn.
Het is dus niet toegelaten de diertjes op eigen initiatief over te zetten. De kikkers en
padden worden ook geteld om een beeld te krijgen over hoe het met de populatie
gaat.
De overzetacties gaan door in Meeuwen aan’t Broek (einde Gestelstraat) en in Peer
aan de Milieuklas (gebouw Esmeralda), telkens om 20u. Vergeet je zaklamp en
eventueel reflecterende vest niet!

PLANTENDETERMINATIES 2006
In de lente en de zomer zijn er tijdens enkele voormiddagen planten-determinaties
voorzien. Bedoeling hiervan is om de flora van het natuurreservaat te inventariseren
en zo een beter zicht te krijgen op de vegetatie en de evolutie ervan door het
uitgevoerde beheer.
Deze excursies zijn niet uitsluitend bedoeld voor kenners. Ook beginnende
plantenliefhebbers die graag wat willen bijleren over de vegetatie van de Abeekvallei
en het determineren van planten zijn hier van harte welkom.
Er is ook gelegenheid om de fauna te bestuderen. Insectenliefhebbers en
vogelkenners zijn vrij om hun vangnet en verrekijker mee te brengen.
Op volgende voormiddagen zijn er planteninventarisaties:
Maandag 17 april
Donderdag 1 mei
Zondag 16 juli
Zondag 20 augustus
Samenkomst telkens aan Het Buurthuis Ellikom (Weg naar Ellikom 243) te Meeuwen
om 9u. Laarzen of stevig schoeisel en eventueel flora en loep voorzien.
Info: Marleen Massonet
We hebben ook dit jaar een excursie kunnen organiseren samen met de Nationale
Werkgroep Botanie Natuurpunt.
Met deze specialisten gaan we een ganse
vierkante kilometer uitkammen om alle voorkomende plantensoorten te
determineren. Ook leken zijn hierop hartelijk welkom. Dit jaar gaan we kilometerhok
d7-11-42 en/of d7-12-31 (Abeekvallei thv In den Damp en het noordelijk deel van het
Militaire domein van Meeuwen) inventariseren.
Afspraak: Zaterdag 12 augustus om 9 uur aan de Kerk van Meeuwen.
Info: Freddy Janssens, 0476 30 67 64
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WERKKALENDER 2006
Opbouw en afbraak van de paddenoverzet
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom om 9 uur:
- 15 en 22 januari (opbouw)
- eind maart afhangend van de trek (afbraak)
Beheerwerken
Volgende derde zondagvoormiddagen van de maand zijn er natuurbeheerwerken.
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom om 9 uur.
- 19 februari
17 september
- 19 maart
15 oktober
17 december
Lenteopruimactie langs de Abeek: 2 april
Hierbij wordt een deel van de Abeek verkend en wordt tegelijkertijd ook het zwerf- en
drijfvuil opgeruimd. Bijeenkomst Buurthuis Ellikom om 9 uur.
Dag van de Natuur: zaterdag 19 november 9 – 16u.
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom om 9 uur.
Ook wordt eenmaal per maand op een weekdag gewerkt door gepensioneerden en
andere vrijwilligers.
In de maanden juli en augustus kan er geholpen worden met het openmaaien van
wandelwegen en met hooien en afvoeren van hooipakken.
Verder zijn er nog geregeld werkavonden in de maanden juni tot september:
vanaf 19 uur tot het donker is.
Op die werkavonden zouden we kleine maar dringende werken willen uitvoeren.
Dit jaar gaan we zeker ook het Reuzenbalsemien-probleem aanpakken op een aantal van
onze percelen langs de Abeek. Deze exoot uit de Himalaya, met hoogte tot 2 m, dreigt
onze moerasvegetaties weg te concurreren, zelfs riet en brandnetel kunnen niet tegen deze
plant op. De verspreiding gebeurt via het water.
Reuzenbalsemien komt in Vlaanderen voor minstens sedert 1920. Het is een éénjarige
plant; de verspreiding kan bijgevolg uitsluitend door zaden gebeuren. Bovendien zijn de
zaden vrij zwaar waardoor (ondanks het springmechanisme) de verspreiding in eerste
instantie eerder beperkt blijft. Belanden de zaden echter in het water, dan kunnen ze over
grote afstanden verspreid worden. Het is vooral door dit verspreidingsmechanisme dat de
soort op vrij korte tijd explosief uitbreidde langs de grote rivieren. De zaden zijn gelukkig
wel niet lang kiemkrachtig. In de Abeekvallei komt de soort hoofdzakelijk langs de Abeek
voor stroomopwaarts van de Zuid-Willemsvaart, maar ook langs de Soerbeek,
Reppelerbeek, Losbeek, Veeweiderloop, Bullenbeek en Vellerloop.

Geregeld moeten onze galloways verplaatst worden
begrazingsblokken en hierbij kunnen we ook hulp gebruiken.

tussen

verschillende

Wil je graag een handje toesteken en op de hoogte gehouden worden van alle
werkzaamheden, laat dit dan weten aan Freddy Janssens, 0476 30 67 64 of
freddy.janssens@tiscali.be.
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