
 



VOORWOORD 
 
Het jaar 2006 loopt stilaan op zijn einde. Tijd om even een balans op te maken van 
wat er gebeurd is en voor welke uitdagingen we nog staan. 
De statige groei van het natuurreservaat Abeekvallei blijft aanhouden.  Het beheer 
van die gronden is een hele klus, maar dank zij de inzet van onze medewerkers 
kunnen we nog steeds de nodige beheerwerken uitvoeren. Enkele van onze 
vrijwilligers hebben de cursus ‘tractor’ gevolgd, zodat ze nu tijdens de beheerwerken 
gebruik kunnen maken van aangepaste machines. 
  
Bij onze Abeek-buren in Bree is het dit jaar feest geweest omwille van de uitbreiding 
van het reservaat Sint-Maartensheide - De Luysen met het Mariahof.  Dit prachtige 
gebied kan nu op een verantwoorde manier uitgebouwd en beheerd worden. In de 
reeks van natuurgebieden langs de Abeek is dit een absolute topper.  
 
Dit jaar werden er ook weer enkele grotere werken uitgevoerd.  Vooral de eerste 
inrichtingswerken van 4 voormalige weekendverblijven en de aanleg van een 
plankenpad met brug over de Abeek in Reppel. Het pad volgt een oude verbinding 
tussen de pastorij en de Waterstraat aan de andere kant van de Abeek. 
 
Naast een flinke reeks inventarisatiedagen heeft onze afdeling in het voorjaar een 
cursus ‘Natuur-In-Zicht’ georganiseerd en in de zomermaanden een cursus 
‘Sprinkhanen en Co’. 
 
Dit jaar zijn we op bezoek geweest bij onze vrienden in het Hageven. Dit mooie 
reservaat aan de Dommel is al jaren een voltreffer en de toekomst ziet er zeer goed 
uit. In de komende tijd zullen er belangrijke aanpassingen aan de waterplassen 
gedaan worden, zodat de watervogels er zich nog beter thuis zullen voelen. Spijtig 
dat Hubert Lehaen, de bezieler van het eerste uur dit niet meer zal meemaken. Na 
een slepende ziekte is hij op 21 juni 2006 overleden. Maar Hubert zal in de harten 
van de natuurliefhebbers verder leven.  
  
Met de afdeling hebben we dit jaar een bezoek gebracht aan de Hoge Venen en 
hebben we kunnen vaststellen dat er daar gelijkenissen zijn met de plantengroei 
rondom de Monniksvijver in het brongebied van de Abeek. 
 
Onze afdeling is betrokken bij de ontwikkelingen rond de Mullemmerbemden langs 
de Dommel en Resterheide in de vallei van de Bollisserbeek.  Er is nauw contact met 
de militaire overheid in verband met de inventarisatie en het beheer op het schietveld 
van Meeuwen-Helchteren. 
 
De studie “Ecologische inventarisatie en visievorming in het kader van het integraal 
waterbeheer Stroomgebied van de Abeek” is afgerond.  Deze studie bevat een schat 
aan informatie over de Abeekvallei. Het herstel van de Abeek komt ruim aan bod en 
biedt een mooi perspectief voor de toekomst. 
 
En dat brengt ons weer naar de toekomst. Er zal veel werk zijn in 2007.  
 
Mogen we u een vredevol en gezond 2007 toewensen?        

               Paul Capals 
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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 
 GSM: 0487 55 24 87         e-mail: marleen.massonnet@gmail.com 
Penningmeester 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 38 54 
 GSM: 0474 40 79 28 e-mail: jan.hendrikx@telenet.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 Tel.: 011 79 25 64 

GSM: 0476 35 19 38  e-mail: jan.paesen@skynet.be 
Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen 011 79 19 12 
                   e-mail: eugene.vanoosterhout@telenet.be 
 
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@lne.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 

e-mail: frieda.pauwels@skynet.be 
Jan Mackowiak, Begoniastraat  10, 3660 Opglabbeek Tel. 089 85 47 27 
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, Nijsenhof 3, 3990 Grote Brogel 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@scarlet.be 
Marina Van Hoef,  Fissebosstraat 16, 3990 Peer 
       GSM: 0479 29 80 99  e-mail: marina.vanhoef@telenet.be 
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2. Afgevaardigden regionale werking en  
algemene vergaderingen van de deelverenigingen van Natuurpunt 
 
Algemene Vereniging Natuurpunt en Beleidswerking 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel  
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel  
Marleen Massonnet, Lobroekstraat 1, 3990 Grote Brogel 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Vereniging Natuurpunt Beheer vzw 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
 
Vereniging Natuurpunt Studie vzw 
Marleen Massonnet, Lobroekstraat 1, 3990 Grote Brogel 
 
Instelling Natuurpunt Educatie vzw 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Natuurpunt Limburg vzw  
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel  
Marleen Massonnet, Lobroekstraat 1, 3990 Grote Brogel 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
 
 

 

Algemene vergadering 2006 
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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 
 
Cultuurraad Meeuwen-Gruitrode 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
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Adviesraad Leefmilieu Meeuwen-Gruitrode 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
Erik De Smedt, Rondestraat 3, 3670 Meeuwen 
 
Adviesraad Milieu en Natuur van Peer 
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 
 
Werkgroep ‘Natuur, landschap, bos en groen’ 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel 
Marina Van Hoef,  Fissebosstraat 16, 3990 Peer 
 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Meeuwen-Gruitrode 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Peer 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel 
 
Jeugdbond voor Natuur en Milieu 
Virginie Van Baelen, Nijsenhof 3, 3990 Grote Brogel 
 
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, Wildbeheereenheid Meeuwen en 
Jachtgroep Reppel  
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
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LEDEN 
     

 Jaar Meeuwen-
Gruitrode Peer Totaal 

1994 28 36 64 
1995 36 52 88 
1996 45 88 133 
1997 57 103 160 
1998 56 106 162 
1999 69 121 190 
2000 74 114 188 

A
an
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2001 79 120 199 
2002 69 91 160 
2003 63 83 146 
2004 63 90 153 
2005 77 101 178 A

an
ta

l 
ge

zi
nn

en
 

2006 82 128 210 
 
Opmerking: vanaf 2002 geldt het lidmaatschap voor het gehele gezin. 
 
KOM UIT JE SCHELP.   DE NATUUR HEEFT JE NODIG.   EN VICE VERSA. 
 
De lezer die nog geen lid is kan dit worden samen met zijn gezin door 20 euro te 
storten op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt vzw, Kardinaal 
Mercierplein 1, 2800 Mechelen. De leden van Meeuwen-Gruitrode en Peer 
ontvangen naast het ledenblad Natuur.blad ons Jaarboek Abeek. Je ontvangt een 
welkomstpakket met daarin een fraaie wandelgids met 30 uitgestippelde 
wandelingen in de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen. Je vindt er ook een CD 
met de meest voorkomende vogelgeluiden. 
 

 
Overschrijven is oké, maar domiciliëren is beter!    
De domiciliëring van jouw  lidmaatschap bespaart  de vereniging jaarlijks heel wat 
administratie én  dus kosten.  Als bedankje bij domiciliëring ontvangt  ieder lid een 
boeiend leesboek over het leven van de roodborst; een onschuldig vogeltje met 
verborgen kantjes. 
Door een gift te storten op rekeningnummer: 230-0044233-21 van Natuurpunt 
Beheer vzw met vermelding project nr. 8830, draag je rechtstreeks bij tot het 
verwerven van natuurgebieden in de Abeekvallei.  Vanaf 30 euro krijg je een attest 
voor je belastingsaangifte. 
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EEN PERSKNIPSEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BEZOEK OOK ONZE WEBSITE: http://www.abeek.be/ 
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JNM AFDELING ABEEK 

J 

N 

M 

 
JNM, misschien ken je het wel al, het is de 
Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Het kleine 
broertje van Natuurpunt dus …  
De JNM is een onafhankelijke 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. Onze afdeling beslaat 
natuurlijk wel een groter gebied dan alleen de Abeekvallei, we hebben leden in Peer, 
Meeuwen-Gruitrode, Bree, Opglabbeek en Bocholt, maar onze aandacht gaat wel 
voornamelijk naar de vallei van de Abeek, omdat daar eigenlijk alles begonnen is…  
Maar we gaan niet beginnen over ‘vroeger’, dat zal misschien voor volgend jaar zijn, 
want dan bestaan we tien jaar! 
   
De J in het drieletterwoord JNM staat voor ‘jeugdbond’; we zijn een jeugdbeweging 
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 naar 
hoe alles heet en hoe plantjes en beestjes 
samenleven. Geloof ons gerust, er zit hier nog 
veel moois! We maken hiervoor wandelingen 
met onze afdeling, we spelen leerrijke natuur-
spelletjes, brengen een bezoekje aan het 
Natuurhulpcentrum of gaan op excursie naar 
Zeeland om vogels te bekijken in de winter,... 
Maar ons interessegebied is ruimer dan 
natuurstudie alleen, we maken ook wel eens een 
landschapswandeling of bezoeken een 
tentoonstelling, het europlanetarium… Het 
hoogtepunt van ons werkjaar is het zomerkamp. 
Meestal gaan we niet zo ver op kamp, vaak in de 
Abeekvallei zelf, maar tof is het in ieder geval!  
 
Naast natuurstudie proberen we ook aandacht te 
hebben voor het ‘milieu’. Dit proberen we 
binnen onze afdeling te doen door deel te nemen 
aan beheerswerken, mee te werken aan de actie 
‘Proper Straatbeeld’ (dan helpen we de 

met het opruimen van de 
, milieuspelletjes te spelen,…   

gemeente 
wegbermen)
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Onze activiteiten gaan meestal door op zaterdag, zondag of vakantiedagen. Onze 
afdeling heeft ook haar eigen tijschrift, ‘de Beekprik’ waarin staat wanneer deze 
activiteiten plaatsvinden. Per maand hebben wij twee à drie activiteiten, een dertigtal 
per jaar!  

 
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 kunt 
bestellen in het infocentrum van JNM, enz… 
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! Natuurlijk moet je niet 
onmiddellijk je lidgeld betalen, je kunt ook eerst mee op tocht komen, zó leer je ons 
het beste kennen!  En dan ben je ook verzekerd, natuurlijk! 
Als voorproefje stellen we alvast een paar activiteiten voor…  
 
Hieronder vind je een selectie uit onze talrijke avonturen. Veel leesplezier! 
 
Leven in steen … Sporen van 4 miljard jaar evolutie (7 januari 2006) 
Vaak gaan we rond januari dierensporen zoeken, meestal in de sneeuw maar dit jaar 
in steen... Hervé nam ons mee naar de tijdelijke tentoonstelling ‘Leven in steen, 
Sporen van 4 miljard jaar evolutie’. We vertrokken met een twintigtal vanuit het 
station van Genk voor een dagje Leuven… 
De tentoonstelling vertrok natuurlijk van het legendarische Miller-experiment, waar de 
oeratmosfeer werd nagebootst en het ontstaan van eenvoudige organische 
moleculen hieruit. Tal van gesteentemonsters toonde ons in een daaropvolgend 
stadium dat de atmosfeer evolueerde naar de zuurstofhoudende atmosfeer zoals we 
die nu kennen, en ook de rol die het eerste leven daarbij gespeeld heeft. Een 
(sneeuw-)witte tunnel leidde ons doorheen de ijstijd die men de ‘sneeuwbal-aarde’ 
noemt, om bij het begin van het phanerozoïcum, de periode van het ‘zichtbare leven’, 
uit te komen. Een periode die ook wel met de ‘explosie van het leven’ wordt 
beschreven. Dit was zeker de mooiste zaal, met prachtige uitgeprepareerde 
zeelelies, trilobieten en noem maar op. Via de vissen, meer bepaald de 
kwastvinnigen kropen we aan wal, met de eerste amfibieën en later de reptielen, 
vogels en zoogdieren. Parallel hieraan zagen we ook de ontwikkeling van de 
landplanten, prachtig geïllustreerd aan de hand van fossiele planten uit de Limburgse 
steenkoolmijnen… 
Na het bezoek aan het museum maakten we nog een toertje in Leuven. Na een 
tochtje doorheen de stad en een warme choco, namen we de trein terug naar Genk. 

(Hervé Van Baelen) 
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Zeelandreis (11 februari 2006) (zoals het in ‘de Beekprik’ verscheen) 
TRING...TRING... Het was weer vroeg toen de wekker afliep. Tijd om ons naar de 
bus te reppen die om 7.30 uur richting Zeeland vertrok.  
Na een kleine 2 uur werden we door de eerste Zeeuwse vogels opgewacht.  
Onze eerste uitstapplaats had de ontoepasselijke naam “Het Stinkgat”, het enige wat 
er stonk waren de uitlaatgassen van onze bus. Sommigen onder ons waagden er 
een verre tocht over de prikkeldraad, maar spijtig genoeg was daar niks speciaals te 
zien . 
 
Een bustocht doorheen het gebied 
waarvan bekend staat dat er speciale 
soorten zitten, bracht ons naar het 
Museum van de Watersnood. Na daar 
eens over de zee getuurd te hebben, 
gingen we in “De Heerenkeet” ons 
middagmaal verorberen. Voor sommigen 
een lekker soepje, voor Jasper echter een 
bedorven uiensoep. We konden er in 
ieder geval terug tegenaan. En dat deden 
we dan ook met een wandeling aan de 
“Flowers Inlaag” waar we ook het “Plan 
Tureluur” konden bezichtigen.  
Om stilaan  uit te bollen maakten we hierna nog 2 uitstapjes: ééntje naar de 
Brouwersdam en een andere naar het eiland Neeltje Jans waar we het watermuseum 
konden bezoeken en konden speuren naar de kuifaalscholver. Deze hebben we 
helaas niet gevonden, ondanks Brenda haar puppyface ☺. 
Hierna was het hoog tijd om terug richting de goeie, ouwe Abeekvallei  te gaan! 

(Anne Feyen) 
 
Een dagje Genk (8 april 2006) (zoals het in ‘de Beekprik’ verscheen) 
De zon scheen, de lucht was mooi blauw, het waaide wel wat, maar dat mocht. Het 
weer was perfect om een dagje in Genk te gaan rondneuzen. Vol enthousiasme en 
goede moed vertrokken we dan maar richting Genk, hup naar Bokrijk! Eens in Bokrijk 
aangekomen repten we ons naar Het Groene huis, waar Mieke, een medewerkster, 
ons al op stond te wachten. In de gangen van Het Groene huis kon je een 
tentoonstelling bekijken over allerlei dieren. Je kon er zien hoe mollen onder de 
grond leven en wat ze eten, hoe het verendek van nachtzwaluwen is aangepast aan 
de kleur van de grond, net als hun eieren. Je kon de geuren van een vijftiental 
bloemen leren kennen, er was echt vanalles te zien/te doen. 
Daarna was er het Donkergroene Huis. We hadden allemaal een walkman en een 
koptelefoon gekregen, en begeleid door de tekst en muziek van de ‘Nieuwe Snaar’ 
begonnen we aan onze tocht door het Donkergroene Huis. En wat voor een tocht! 
Eerst kwam je terecht in een kamer waar de kinderen, Mieke en Jan genaamd, in 
bed lagen. De kinderen, gingen slapen, en via een rood gordijn kwamen we 
zogezegd in hun droomwereld terecht. In deze droomwereld was alles 10-maal 
vergroot. We maakten kennis met kikkers die kaakblaasden en “muizen”. We voelden 
ons even een muis toen we in een vergrootte muizenkooi terecht kwamen, werden 
verrast door een grote zwarte kat…Ja, het was wel de moeite, dat Donkergroene 
Huis! En zeker toen Martine bij het buitenkomen nog een verassing voor ons had: 
een nieuwe, gigantisch grote JNMvlag!! Iets waar iedereen heel blij mee was. 
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Ondertussen was het al half één geworden. Tijd om te gaan picknicken dus!  
En nadat iedereen zijn eten naar binnen had gewerkt - en dat ging snel – konden we 
verder. Hup, op weg naar het openluchtmuseum van Bokrijk dan! 
En dat blijft toch indrukwekkend hé? En zo mooi. En dan gaan we speciaal naar 
Genk, om dan toch terug terecht te komen in een molen van Ellikom, een kerkje van 
Erpekom, een boerderij uit Meeuwen en ga zo maar door (die van Meeuwen was 
toch het allermooiste ). 
Op onze wandeling van huisje naar 
huisje, kwamen we op een gegeven 
moment bij een bakker en diens vrouw. 
Die vrouw bakte zalige broodjes, die maar 
‘3 minuten in de oven moesten’. En plots 
viel ons oog op een huisje waar veel 
stelten buiten stonden. En dat moesten al 
onze stoere jongens toch wel eens 
proberen, hé. Je had het moeten zien, al 
die gekke JNemmers op hun stelten, de 
ene al wat steviger dan de andere. Vooral 
Philippe (Plessers nvdr.) had zo een heel 
eigen stijl van steltlopen ontwikkeld…☺. Maar heel lang konden we daar niet blijven, 
het was al 3 uur, om 4 was onze bus er al en we moesten nog zoveel gaan bekijken! 
In het volgende huisje waar we belandden (op je weg daar heen, liep je op een groot 
bospad, waar kunstenaars aan het werk waren geweest - Opeens kwam je bomen 
tegen die vol ladders hingen of bezems, of waar een resem bonte spechten een 
familiebijeenkomst hielden, etc) vonden 
we fietsen. En niet zomaar fietsen! 
Het waren heel vreemde fietsen, hoewel 
het eigenlijk gewone oude fietsen 
waren… ken je ze, die oude fietsen waar 
je wel op kan zitten, maar jezelf nog met 
je voeten vooruit moet duwen, of die 
fietsen met één reusachtig wiel en één 
mini-wiel? In alle geval, lol verzekerd met 
die fietsen!! Maar ook hier konden we niet 
te lang blijven, we moesten nog naar de 
oude stad (Antwerpen) en de ‘bierkelder’. 
En naar Haspengouw! En onze tijd begon stilletjes aan helemaal op te korten…en 
we moesten ook nog een eindje terug, maar gelukkig was er kort bij ook een uitgang. 
Tenminste, dat dachten we. Wat een verassing toen die potdicht bleek te zijn! Er zat 
dus niets anders op dan langs de hoofdingang naar buiten te gaan. Oh nee, en tot 
overmaat van ramp begon het ook nog eens te regenen. En de klok tikte verder. 
Konden we de bus nog halen? In sneltempo wandelden we naar de bus, sneller en 
sneller. En het werd nipter en nipter. Oei oei. 
Maar gelukkig was Philippe, onze held (Philippe is niet voor niets de neef van 
Sjonnie), er nog, die alvast vooruit was gelopen om de bus tegen te houden. En met 
succes. Juist op tijd geraakten we allemaal op de bus en konden we weer richting het 
station keren, om van daaruit weer naar Meeuwen te rijden. Dat werd tijd geloof ik, 
want na zo’n intensieve maar fantastische dag, was iedereen toch ook een beetje 
uitgeteld… 

(Evelien) 
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Late avondgeluiden met barbecue 
(27 mei 2006) 
Ieder jaar is het aan een andere 
Limburgse JNM-afdeling om een ‘Late-
Avond Geluidentocht’ te organiseren voor 
al de provinciale leden, mét aansluitend 
barbecue (of andersom?). Dit jaar waren 
wij aan de beurt en ondanks het slechte 
weer werd het een héél toffe activiteit.  
De dames van onze afdeling, Nele, 
Evelien en Goele gingen in de 
voormiddag de boodschappen doen en 
brachten alles naar het buurthuis van 
Ellikom, waar we allen samen de groen-
ten begonnen te snijden, eieren en 
strikjes koken enz. Het was mooi weer 
dus alles verliep vlot, totdat de barbecue 
aan moest. Het lukte wel om hem aan te 
krijgen, maar laat ons zeggen dat er enige 
dampontwikkeling was. Toen we de 
brandweer zagen indraaien op de parking 
van het buurthuis dachten we dan ook 
even dat het voor ons was. Dat was niet 
zo, het was voor de overbuur. Gelukkig 
waren er een paar paraplu’s aanwezig om 
de barbecue en de bakker droog te 
houden. Het was heerlijk!  
Na het eten trokken we dan naar ‘Den 
Damp’ voor een korte wandeling in de directe omgeving. Ondanks het slechte weer, 
kwaakten de kikkers er lustig op los, we vermoedden dat ze beter tegen de nattigheid 
konden dan wij… 

(Hervé) 
Sint-Pietersberg (28 mei 2006) 
We hebben er stilaan een gewoonte van 
gemaakt om enkele keren per jaar een 
‘buitengewone excursie’ te houden in 
natuurgebieden in de omgeving. De Sint-
Pietersberg is in het voorjaar prachtig, dat 
wisten we van verleden jaar, daarom 
gingen we er dit jaar opnieuw naartoe, 
samen met onze vrienden van afdeling 
Zuid-Limburg. We kozen ervoor andere 
percelen te bezoeken dan verleden jaar, 
wat een hele soortenlijst opleverde, 
waarvan we de meeste nog nooit gezien 
hadden. Uitblinkers waren Blauwgras, 
Kalkboterbloem, Fijne ooievaarsbek, 
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Veldhondstong, Groene nachtorchis en Maanvaren. En dan was er natuurlijk ook de 
Veldparelmoer, die op het fotoapparaat van Philippe kwam poseren, zodat alleen hij 
geen foto kon nemen. 

(Evelien) 
 
Contactgegevens: 

- JNM afdeling Abeek 
www.jnm.be/abeek
Evelien Scheelen 
Arkstraat 40 
3670 Meeuwen-Gruitrode 
eveliensche@hotmail.com (0498/33.89.37) 

- JNM nationaal secretariaat 
www.jnm.be
info@jnm.be  
09 223 47 81 

 
Lid worden van J.N.M. Afdeling Abeek ? 
 
Dit kan eenvoudig door: 

€ 15 als je tussen de 8 en de 12 jaar bent (Pieplid), 
€ 15 als je tussen de 13 en 15 jaar bent, 
€ 15 als je tussen de 15 en de 25 jaar bent, 
€ 9,5 voor elk van je broers of zussen, die ook lid willen worden,  
€ 19 als je ouder bent dan 25 jaar (steunlid), 
Te storten op rekeningnummer 001-2280592-04 
(van JNM, Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent) 
 

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… 
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RESERVATENWERKING 2006 ABEEKVALLEI  
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VEILIGSTELLING 
 
In 2006 werd 10,69 ha aangekocht. Voor één aankoop 
(3,47 ha) dient de notariële acte nog te worden verleden.  
Er werden geen bjkomende percelen in huur genomen. 
 
De oppervlakte Abeekreservaat bedraagt op dit moment 
142,66 ha.  
 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te 
noteren in: 

- Grote Brogel: Goolderheide (0,49 ha), De AA 
bemden (2,72 ha), Exelmans-hofsveld (0,15 ha) 
en Erpecommer Bemden (0,47 ha); 

- Meeuwen: Klokbemden (0,66 ha), Duivelsbroek 
(0,09 ha), Slagmolen bemden (0,25 ha), 
Poelbemden (0,40ha), Vliegen Eynde Bemden 
(0,53 ha),  Voorbroeken (1,00 ha), Dasbemden - 
De Bullen (3,47 ha); 

- Wijshagen: Plockroy het Gehucht  (0,44 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” met een 
oppervlakte van 7,77 ha werd eind december 2006 ingediend.  
 
REGULIER -  INRICHTINGS- EN OMVOMINGSBEHEER 
 
Door een aannemer werden half maart de oevers afgeschuind van een vijver in 
Reppel en de restanten van een weekendverblijf in de Klokbemden opgeruimd. 
Door Natuurpuntleden werden op diverse plaatsen Amerikaanse vogelkers en 
Amerikaanse eiken gekapt. 
 
De twee in 2005 geplagde percelen Aen de Slagmolen ontwikkelden zich 
verschillend: op het grootste perceel ontkiemde de heide massaal, op het andere liet 
de heide het (voorlopig nog) afweten.  
 
De Sociale Werkplaats van de ‘Vereniging voor natuurbeheer en landschapszorg’ 
zorgde, naast het reguliere beheer, voor de aanleg van het 400 m lange plankenpad 
in Reppel. 
De percelen op Gestelbemden en op Nelis Hofsveld in Grote Brogel werden 
afgerasterd.  
Ook een tweetal vroegere populierenaanplanten werden terug omgevormd naar 
graasweiden en ontstronkt. 
Op het grote gemeentelijk heideperceel langs de Weg naar Zwartberg werd 
Amerikaanse vogelkers gemaaid en bestreden. 
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Een 10-tal aangekondigde beheerwerken (zondagvoormiddagen) werden 
georganiseerd. Ook werd 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. 
Bij de beheerwerken op 
zondagvoormiddag werden de 
weekendverblijven op Vliegeneinde 
verder opgeruimd, een houten kot en 
wc afgevoerd van de Slagmolen-
bemden en de bramen op de 
geplagde percelen Aen de Slagmolen 
in Ellikom uitgetrokken. Op 
woensdagavonden in de zomer-
vakantie werd geprobeerd reuzen-
balsemien te bestrijden door deze uit 
te trekken en af te maaien.  Ook de 
haag rond het Monshof werd 
gesnoeid. 
 
De maai- en hooiwerken verliepen 
ook dit jaar bijzonder vlot.  De meeste hooilanden werden tweemaal gemaaid.  
 
Op de Dag van de Natuur werd in de 
voormiddag een voormalig 
weekendverblijf op Luythegge 
opgeruimd en gesorteerd afgevoerd. 
Een 5-tal grote aanhangwagens werd 
naar het containerpark van 
Meeuwen-Gruitrode gevoerd. In de 
namiddag werd op 2 vroegere 
weekendpercelen gemaaid en 
werden de nog voorkomende 
coniferen gekapt en verhakseld.  
 
Ook werd op diverse plaatsen 
gewerkt in het kader van het 
educatieve natuurbeheer.  Zie 
hiervoor verder in dit jaarboek. 
 
Onze 11 galloways werden eind april weer verdeeld over 3 locaties: omgeving 
Monshof (5 koeien), Berenheide bemden – Slagmolen bemden in Ellikom (3 ossen) 
en In den Damp Wijshagen (3 ossen).  Vanaf eind mei tot begin augustus werden de 
3 ossen van In den Damp verplaatst naar Groote heide (Donderslagheide). 
De dieren van Berenheide bemden – Slagmolen werden begin oktober verhuisd naar  
Meeuwerkant in Ellikom. 
De dieren werden eind november (6 ossen) en begin december (4 koeien en 1 kalf) 
overgebracht naar het Smeetshof in Bocholt voor overwintering. 
We verloren in augustus een koe met kalf bij het kalven; een andere koe bracht een 
vrouwelijk kalf ter wereld. Onze veestapel blijft behouden op 11 galloway-runderen. 
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WANDELINGEN 
 
Een 5-tal publieke wandelingen werd 
in en rond het natuurgebied 
Abeekvallei georganiseerd.  
Ook enkele wandelingen, 
georganiseerd door andere 
organisaties (Gezinsbond en 
Vakantiegenoegens) deden ons 
natuurgebied aan. 
Het dossier “wandelcircuit Ellikom-
Erpekom” zit nog altijd vast.  
Bouwvergunningen voor het 
plankenpad en een houten brug over 
de Gielisbeek werden aangevraagd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANNING 
 
In 2007 zal getracht worden 
om de waterhuishouding van 
De AA bemden en onder het 
Monshof te verbeteren.  
 

Een aantal fijnsparaanplanten zal 
afgevoerd worden. 
De oevers van een vijver op Reppel 
en Plokroy langs de Krommendijk 
zullen plaatselijk worden af- 
geschuind. 
Het heideperceel op de 
Maastrichterhei zal worden afgeras-
terd met schrikdraad.  Paarden van 
een aangrenzende boer zullen inge-
schakeld worden om pijpenstrootje 
terug te dringen. 
Het plankenpad in Reppel (kant 
Waterstraat) wordt afgewerkt en 
hopelijk komt er vooruitgang in het 
wandelcircuit tussen Erpekom en 
Ellikom. 
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ZONE 1: 'Maastrichterheide - Grote Heide - Donderslagheide - Kolis' 
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen)  
 
Locatie:  
Randzone noordelijk en oostelijk van het Militaire domein Schietveld van Meeuwen-
Helchteren (brongebieden Abeek) 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werden dit jaar geen aankopen verricht.  
De oppervlakte van het natuurreservaat gelegen in deze zone bedraagt 17,72 ha. 

 
Beheer: 
Het perceel tegen het Militaire domein ter hoogte van de vroegere Bullenschool werd 
in het voorjaar begraasd door paarden. 
Het gemeentelijke heideperceel langs de Weg naar Zwartberg werd tussen 23 mei en 
1 augustus begraasd door 3 galloway-ossen. Half oktober werd op dit perceel de 
terug opgeschoten Amerikaanse vogelkers gemaaid en bestreden. 
Ook werd er gestart met het opruimen van Amerikaanse vogelkers op het perceel 
Maastrichterheide. 
 
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 De Damp (Het Broek) en de weg Peer - Helchteren 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werd op een 7-tal plaatsen voor 5,83 ha gronden aangekocht in 2006: 
- Poelbemden: vroeger weekendverblijf met vijver, oppervlakte 0,40 ha; 
- Vliegen Eynde bemden, populierenbos, deels afgestorven door de hoge water-
stand, oppervlakte 0,53 ha; 
- Dasbemden: populierenaanplant van 0,54 ha; 
- Plockroy het Gehucht: vroeger weekendverblijf met 2 vijvers, oppervlakte 0,44 ha; 
- Vlasrootbemden, bramen- en brandnetelruigte met boomopslag,  0,22 ha groot; 
- Voorbroeken: hooiland en rietland, 0,65 ha en een rietruigte: 0,35 ha: 
- De Bullen - Voorbroeken: grotendeels eikenbos, voor klein deel ook populieren-
aanplant, oppervlakte 2,93 ha; 
 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 27,74 ha. 
 
Inrichting en beheer: 

De takkenafval op het per-
ceel Gestelbemden en een 
deel ervan op de percelen 
op Vliegeneinde werd met 
hulp van het Educatief 
Natuurbeheer verhakseld.  
Op de Dag van de Natuur 
werd op de laatste percelen 
verder nog gemaaid en 
coniferen gekapt en 
verhakseld. 
Tussen  26 april  en 23 mei 
en tussen 1 augustus en  
23 november werden 3 
galloway-ossen uitgezet in 
het gebied In den Damp – 
Gestelbemden.  
Het perceel Dasbemden 

werd gemaaid, terwijl de percelen in de Voorbroeken begraasd werden door koeien. 
De percelen in de Pastorijbemden (langs de wandel- en fietsverbinding tussen de 
Beemdstraat en de Broekkantstraat) werden door de Sociale Werkplaatsen tweemaal 
gemaaid. 
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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 en het 
bosgebied ter hoogte van Erperheide (Stikheide). 
 
Veiligstelling:  
Op een viertal plaatsen werd het natuurgebied met een totaal van 1,47 ha uitgebreid: 
- Erpecommer Bemden: soortenrijke ruigte langs de Gielisbeek, oppervlakte 0,47 ha; 
- Duivelsbroek: elzenbos, 0,09 ha groot; 
- Klokbemden: ruigte met jonge boom- en struikopslag, oppervlakte 0,66 ha; 
- Slagmolenbemden, vroeger weekendverblijf met verlande vijver, 0,25 ha groot. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 38,58 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
De hooilanden en een deel van de rietlanden op de Ellicommerbemden werden 
tweemaal gemaaid door de sociale werkplaatsen. 
Ook de leerlingen van de scholen van Erpekom en Ellikom staken in het kader van 
het Educatief Natuurbeheer hun jonge handen  uit de mouwen bij het opruimen van 
het maaisel. 
Het perceel aan de samenvloeiing van de Gielisbeek en Abeek, het gekapte sparren- 
en populierenbos aan de andere kant (Slagmolenbemden) en het perceel aan de 
overkant (Meeuwerkant in Ellikom) werden beurtelings begraasd door onze galloway-
ossen tussen 26 april en 23 november. 
De weide Aen het Kwaed Straetje werd door boerenkoeien begraasd. 
De restanten van een weekendverblijf aan Luythegge werden bij de Dag van de 
Natuur opgeruimd. 

Het perceel aan de 
samenvloeiing werd eind 
november door de 
Sociale werkplaatsen 
volledig opgeruimd.  Een 
kort plankenpad werd 
hier ook in het voorjaar 
aangelegd in afwachting 
van de vergunning voor 
een brug over de 
Gielisbeek. 
 
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 en Goolderheide. 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werd het reservaat door 3 aankopen uitgebreid met 3,37 ha:  

- Goolderheide: jong eikenbos met opslag van Amerikaanse vogelkers, oppervlakte 
0,49 ha; 

- De AA Bemden: deels populierenaanplant, deels voedselarm elzenbos met 
veenmossen, deels wilgenstruweel, oppervlakte: 2,72 ha; 

- Exelmanshofsveld: elzenbroekbos , oppervlakte 0,155 ha. 
 

De oppervlakte natuurreservaat in zone 4 bedraagt momenteel 58,27 ha, waarvan 
28,14 ha in Reppel. 
 
Inrichting en beheer: 
 
 
 

Een 400-m lang plankenpad 
werd in april door de Sociale 
Werkplaatsen aangelegd achter 
de pastorij doorheen de 
overstroomde Waterbemden 

richting Waterstaat in Reppel. Een houten brug werd hier over de Abeek geplaatst.  
Een bijzonder moeilijk werk dat tot een goed einde gebracht werd, waarvoor dank. 
Dit werk werd gesubsidieerd door Europa in het kader van het 
Kempen~Broekproject. 
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Aan de overkant van de Abeek in Ellikom op de percelen Aen de Slagmolen werd op 
het grootste perceel een mooie ontwikkeling van jonge heiplantjes bekomen.  Op het 
kleinere perceel lukte dit niet.  Slechts enkele heideplanten ontkiemden.  Mogelijk ligt 

dit aan het feit dat dit perceel 
60 jaar gelden voordat het 
dennenbos werd, tijdelijk een 
akker geweest is.  Mogelijk 
ook is na de kapping van dit 
dennenbos in de winter 1998-
‘ 99 de heide ontkiemd, maar 
verdrukt door de bramen- en 
struikopslag. Het kleine 
perceel werd gemaaid, de 
stronken werden weg- 
gefreesd.  Op het grote 
perceel werden de bramen 
over het grootste deel 
uitgetrokken door de 
vrijwilligers. 
 
 

Het plankenpad op het perceel Hendrix en de brug over de Veeweidewaterloop werd 
hersteld, nadat een quad(bestuurder) deze gedeeltelijk vernield had. 
Een deel van het perceel Nelishofsveld werd afgerasterd, zodat het door paarden 
kan begraasd worden.  Het andere deel wordt beheerd als onkruidakker voor het 
behoud van tal van akkeronkruiden en van de teruggekeerde Kleine parelmoer-
vlinder. 
Een deel van de oevers van de vroegere weekendvijver Achter de Pastorij (oostelijk 
van het kiezelwegje) werd afgeschuind op 15 maart door een aannemer. 
 
De eerste maaibeurt begin juni in het Exelmans hofs veld, De AA bemden en boven 
het Monshof werd vlot uitgevoerd door de Sociale werkplaatsen. In september 

hooiden  de Wildbeheer-
eenheid (WBE) De Korhaan 
de percelen in De AA 
bemden voor de tweede keer. 
De Sociale Werkplaatsen 
maaiden in het najaar het 
hele Monshof en ruimden ook 
de struik- en houtopslag en 
het achtergebleven  takhout 
van de vroegere populieren-
aanplanten op.  Ook rond de 
vroegere vijvers werd er 
gemaaid en werd de 
elzenopslag verwijderd. 
 
 
Freddy Janssens
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GALLOWAYS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Hendrikx,  
Freddy Janssens

                                                                                                                                                                                                          _          
JAARBOEK 2006 NATUURPUNT 
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 27



                                                                                   NATUUREDUCATIE 
 

CURSUS NATUUR-IN-ZICHT 2006 
 
De natuur is altijd aanwezig in ons dagelijks 
leven en kan op verschillende manieren 
beleefd worden. Vele mensen zijn geboeid 
door de natuur maar worden gelijktijdig 
overdonderd door de verscheidenheid ervan. 
Tijdens de cursus Natuur-in-zicht werd een 
inleiding gegeven van de verschillende 
aspecten van de natuurbeleving tijdens 5 
theorielessen en 5 excursies. 
 
De verschillende landschapsvormen en hun 
ontstaan werden toegelicht door Miet 
Dreezen. Bert Berten bracht ons de 
beginselen van de plantkunde bij. Het was 
zeker niet gemakkelijk, maar aan de hand 
van enkele vers geplukte planten werd het 
toch een stuk duidelijker. Tijdens de les 
ecologie werd de complexe samenhang van 
levende en niet-levende delen van de natuur 
uit de doeken gedaan door Rik Bosmans. 

Bart Mulkens vertelde vol 
enthousiasme over vogels, 
zoogdieren, amfibieën en reptielen. Hij 
had verschillend schedels, poten en 
vleugels bij om alles te verduidelijken. 

Als laatste vertelde Lena Martens over 
biodiversiteit en wat wij zelf kunnen 
doen om het verlies ervan tegen te 
gaan. 
 
Tijdens de excursies wandelden we door het hart van het natuurreservaat en werd er 
honderduit verteld over de natuur en landschappen van het gebied. De 20 
deelnemers van de cursus zijn nu ingewijd en hebben een stevige basis om de 
natuur verder te ontdekken. 
 

Marleen Massonnet 
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CURSUS SPRINKHANEN EN CO  2006 
 
De insectenliefhebbers konden dit jaar hun hartje 
ophalen tijdens de sprinkhanencursus. Nobby Thijs 
leerde ons over sprinkhanen, krekels en ook over 
kakkerlakken en oorwormen. Er komen in 
Vlaanderen nog  34 verschillende soorten 
sprinkhanen en krekels voor. Alhoewel het maar 
kleine beestjes zijn, vallen ze toch op doordat ze 
zingen en bij het minste onraad voor je voeten 
wegspringen. Eén van de determinatiekenmerken 
van deze insecten is dan ook het geluid dat ze 
maken door met de achterpoten langs de 
vleugelranden te strijken. Nobby heeft al de 
inheemse soorten laten zien en horen aan de hand 
van foto’s en een CD.  
 

 
Tijdens de excursies gingen 
we op zoek naar zo veel 
mogelijk soorten. Met 
vereende krachten werd er 
geschept met de netten en er 
werd naarstig gesleuteld om de 
gevangen exemplaren op 
naam te brengen. 
Freddy hoopte ook de 
Zadelsprinkhaan te vinden in 
een droog heidegebied aan de 
bovenloop van de Abeek. Maar 
Nobby had ons gewaar-
schuwd: “Deze sprinkhaan 
houdt u graag voor de gek. Hij 
laat zich wel horen, maar laat 
zich niet zien”. En Nobby 
kreeg gelijk, we hebben hem 
gehoord maar niet gezien. 
 
Maar de eindstand mag er 
zeker zijn, we hebben 18 
verschillende soorten gevon-
den, de Zadelsprinkhaan 
meegeteld. In totaal werden 22 
soorten de laatste jaren 
waargenomen in de Abeek-
vallei, het militair domein 
inbegrepen. 

   
 Marleen Massonnet 
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DAGUITSTAP NAAR DE HOGE VENEN DATUM 25 MEI 2006 
 
De regio waar het meeste regen valt op Belgisch grondgebied 
zijn de Hoge Venen, en wij hebben het geweten. Het centrale 
thema van de daguitstap leek wel “regen” te zijn. Maar we lieten 
dit niet aan ons hart komen. 
 
In de voormiddag bezochten we, gewapend met kleurige 
paraplus,  de Herba-Sana tuinen in Elsenborn. In deze tuinen 
worden geneeskrachtige kruiden gekweekt die gebruikt worden 
in de plantengeneeskunde (fytotherapie). Voor elk kwaaltje is 
wel een kruid te vinden dat de pijn kan verlichten. Al de planten 

in de tuin waren voorzien 
van een bord waarop uitleg 
werd gegeven over de 
helende eigenschappen. 
Naast de mooi 
onderhouden tuin was er 
ook een plek voorzien voor 
de wilde fauna. Sommigen 
merkten op dat er 
overeenkomsten zijn met de 
plantengroei in ons 
landsgedeelte. 
 
Tijdens de namiddag 
maakten we, onder 
begeleiding van lichte 
regen, een wandeling in het 
hart van de Hoge Venen. 
De gids hield er een pittig 
tempo op na waardoor we 
de regen warempel volledig 
vergaten! Ze vertelde ons 
over de geschiedenis en 
toekomst van het gebied en 
wist ons te overtuigen van 
het unieke karakter van de 
lokale fauna en flora. 
Toegegeven, wij hebben bij 
ons geen Korhaan meer of 
Zevenster. Beiden zijn 
uiterst zeldzaam en staan 
symbool voor de Hoge 
Venen. 
Het was een vermoeiende 

maar boeiende dag, en we hebben de Hoge Venen in zijn meest typisch voorkomen 
mogen beleven: uniek, groots, en nat. 

Marleen Massonnet 
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FIETSUITSTAP NAAR HET 
HAGEVEN 6 AUGUSTUS 2006 
 
Er was geen regen op onze tweede 
daguitstap, maar wel een fris 
briesje. Perfect fietsweer dus! Met 
20 fietsers trapten we naar Neerpelt 
en kruisten we de Dommel 
verschillende keren. 
 
In het natuurreservaat “Het 
Hageven” werden we door  Willy 
Pardon rondgeleid. En ja hoor, we 
zagen de Dommel weer die de 
spreekwoordelijke rode draad 
doorheen het gebied is. Vol passie 
vertelde hij over het reservaat, 
hoeveel ze al bereikt hebben op vrij 
korte tijd. Maar het gebied is nog 
volop in ontwikkeling. Er werden 
recent nog enkele grote 
landbouwpercelen aangekocht die 
heringericht zullen worden. Willy 
lichtte een tipje van de sluier op 
over de toekomstvisie van het 
gebied en sprak met fonkelende 
ogen over het “Eldorado voor 
watervogels”. “Er moet nog veel 
gebeuren, maar door de toekenning 
van een Life-project zijn er 
voldoende middelen om de 
potenties van het gebied waar te 
maken”, vertelde hij verder. 
 
We mochten van het pad gaan om 
de grote getalen klokjesgentiaan te 
mogen bewonderen. En waren 
getuigen van een primeur voor het 
Hageven. Halverwege de wandeling 
fladderde er immers een rouwmantel 
over de groep. Deze prachtige 
vlinder is volledig zwart, op een 
dunne band langs de vleugelrand 
na. In de boeken staat hij 
beschreven als “uitgestorven in 
Vlaanderen”, maar wij weten nu 
beter!     

Marleen Massonnet 
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WEEK VAN HET BOS 2006 MEEUWEN-GRUITRODE 
 
Respect voor milieu kan enkel voortspruiten uit liefde, interesse en begrip voor de 
natuur en het bos. Daarom werd er in samenwerking met Natuurpunt en het 
gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode een natuurleerpad uitgewerkt in het 
Duivelsbroek. We treffen hier verschillende biotopen aan zoals droge dennenbossen, 
eikenbossen, natte broekbossen, hooilanden, poelen, ruigtes en de Abeek. Naast 
enkele privé-bossen zijn de meeste bossen in eigendom van de gemeente 
Meeuwen-Gruitrode en Natuurpunt.  Deze grote verscheidenheid geeft uiteraard een 
grote biodiversiteit. Daarom werd er een project uitgewerkt waar de leerkrachten al 
dan niet onder begeleiding van een gids of boswachter de natuur in kunnen. 
 
Om de begeleider te voorzien van het nodige materiaal werden er door het 
gemeentebestuur 5 rugzakken samengesteld met het nodige didactisch materiaal. 
De inhoud bestaat uit loeppotjes, vergrootglazen, tandartsspiegeltjes om onder 
paddenstoelen te kijken, harkjes en schopjes om te graven in de humuslaag, 
zoekkaarten voor insecten, vogels, bomen en bladeren, wasco’s en tekenpapier, 
blinddoekjes, klei om schorsafdrukken te maken.  
 
De medewerkers van Het Provinciaal Natuurcentrum Limburg hebben een speciaal 
project uitgewerkt rond “ Truis de bosmuis”. Het gaat over een bosmuis die het leven 
in het bos vertelt. Hiervoor werden de rugzakken nog voorzien van een handpop in 
de vorm van een bosmuis. Als inleiding kan de leerkracht de kleinsten boeien 
vooraleer ze het bos intrekken. Voor hen is er tevens een handleiding beschikbaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kleuters bekijken paddenstoelen 
aan de onderkant met speciale 
spiegeltjes, zijn het plaatjes of 
buisjes? 

 
 
 
Tijdens de week van het bos verzorgden wij op deze manier de wandeling voor 4 
kleuterklassen, 2 klassen van de lagere school en 4 klassen van de eerste graad van 
het middelbaar onderwijs. Door de mooie omgeving en het didactische materiaal 
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waren alle deelnemers aangenaam verrast. We mogen terugblikken op een 
geslaagde week van het bos in Meeuwen. Voor ons een stimulans om dit 
natuurleerpad verder uit te werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepsfoto met de kleuters van de Berenheide en met de volwassenen van 
links naar rechts, boswachter Michel Broeckmans, kleuterleidster Christine 
Vandewal, schepen Lidy Jacobs, stagiaire Evy Vanbaelen, directie Mia 
Broekx, kleuterleidster Francine Brebels en burgemeester Lode Ceyssens. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel 
Broeckmans 
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CURSUS LIBELLEN 2007 
  
Tijdens 2 theorielessen leert Nobby Thys ons de verschillende Vlaamse 
libellensoorten kennen, alsook de lichaamsbouw, levenscyclus, ecologie en 
libellenvriendelijke beheersmaatregelen. Tijdens de 2 praktijklessen bezoeken we 
verschillende biotopen in de Abeekvallei waar we aan de hand van een veldtabel 
zoveel mogelijk verschillende libellensoorten proberen te determineren. 
 

De theoretische lessen gaan door op 
dinsdag 22 en 29 mei van 19.30u tot 
22.30u in de Milieuklas te Peer. De 
excursies zijn op zaterdag 2 juni en 
11 augustus van 14.00u tot 17.00u, 

 
 
De foto’s zijn van 4 li
de 22 die we de laats
waargenomen. 33 
waargenomen sinds m
 

 

r

r 

                                                 
Breedscheenjuffe
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Marleen Massonnet  
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MET DE NATIONALE WERKGROEP BOTANIE OP STREEPTOCHT 
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MILITAIR HEIDEGEBIED BIJ DE ABEEKVALLEI IN MEEUWEN  
12 AUGUSTUS 2006 
 
Aan de kerk te Meeuwen kon Marleen Massonnet, vandaag onze gids, niet minder 
dan 20 deelnemers op sleeptouw nemen naar het te inventariseren heidegebied. Aan 
een bosrand waar de auto’s geparkeerd werden, kon de invloed van enkele 
nabijgelegen tuinen duidelijk aangetoond worden: Karmozijnbes, Prikneus, 
Zonnebloem en Hartgespan werden er aangetroffen als ontsnapt uit tuin of 
meegekomen met tuinafval. Nabij een maïsveld groeide Kaal vingergras en 
Oeverduizendknoop (Polygonum lapatifolium ssp. brittingeri) met zijn eironde 
bladeren. Aan een drooggevallen venoever noteerden we Knikkend tandzaad, 
Pluimzegge die er op bulten groeide en Duizendknoopfonteinkruid. Leo vond er ook 
Eivormige waterbies, die we eveneens in de natte heide aantroffen. De nattere 
heidegedeelten leverden heel wat interessante waarnemingen zoals 
Moerasstruisgras, veel Hennengras, Zwarte zegge, Hazenzegge, Kleine zonnedauw, 
Ruw walstro, Waternavel, Trekrus, Egelboterbloem en Moerasviooltje. Tussendoor 
kwamen ook drogere stukken aan bod, waar een andere flora domineerde: 
Zandstruisgras, Vroege haver, Struikhei, Buntgras, Dwergviltkruid, Bleekgele 
droogbloem, Bosdroogbloem, Stijf havikskruid, Zandblauwtje, Borstelgras, 
Tandjesgras, Heidespurrie en Klein tasjeskruid.  
 
Tijd voor de boterhammen en na de middag kwam conservator Freddy Janssens ons 
vervoegen. Met twee gidsen kon het niet meer fout lopen, maar toch geraakten we 
een deel van de groep kwijt. Was het de flora of waren ze zo gefascineerd door 
Marleen dat ze het spoor kwijt geraakten. We doorkruisten een ander kilometerhok 
met grotendeels dezelfde biotopen. Toch konden we enkele nieuwkomers noteren: 
Donderkruid was een opvallende verschijning aan de bosrand, maar misschien is 
deze plant met kalkrijk puin meegekomen, Zompzegge, Stekelbrem en 
Veelstengelige waterbies in de vochtige heide, Eenjarige hardbloem en Zilverhaver 
op de droge heide, Kromhals en Hongaarse raket aan een akkerrand, Blaasjeskruid 
aan een vijverrand en in een grachtkant langs de Weg naar Zwartberg troffen we nog 
Rode dophei en Echt duizendguldenkruid aan.  
 
Een heel boeiende tocht met 190 soorten op de eerste lijst en 144 op de tweede. 
Karel heeft de Atlas eens nagekeken en kon vaststellen dat een twintigtal soorten 
nieuw was voor uurhok D7.12 (4 x 4 km²) of sinds 1972 niet meer gevonden werden. 
Vooral bij Knikkend tandzaad, Blauw glidkruid en Eivormige waterbies lijkt dit toch 
vreemd, of zou de beperkte toegankelijkheid van het militair domein hier iets mee te 
maken hebben? 

André Van den Bergh 

 
Dit verslag is een uittreksel uit het verslag van 12 uitstappen in 2006 van de Nationale 
Werkgroep Botanie in Vlaanderen en Wallonië.  

Het bracht ons toch weer een aardige lijst van waarnemingen op, waarvoor hartelijk dank. 
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MOSSENWANDELING BRYOLIM 29 OKTOBER 2006 
 
In oktober hebben mossenspecialisten van de Limburgse mossenwerkgroep Bryolim 
enkele percelen van het natuurreservaat geïnventariseerd.  Wij waren er ook bij.  
Josse Gielen wijdde ons in in de wereld van de slaapmossen, topkapselmossen en 
levermossen.  
Niet gemakkelijk en zó vreselijk klein allemaal, maar toch interessant. En als je goed 
kijkt zijn deze kleine groene plantjes best wel mooi. We vonden enkele speciale en 
zeldzame soorten zoals het Boompjesmos en Gewimperd veenmos. Bij het 
ontdekken van het Grijs kronkelsteeltje waren we minder enthousiast want deze soort 
uit zuidelijk Afrika koloniseert de Vlaamse heidegebieden, waardoor inheemse 
soorten het moeilijk krijgen. 
Op het einde van de wandeling telden we 39 soorten. Vele daarvan zijn we al 
vergeten, maar we onthouden wel dat ook mossen de moeite waard zijn om eens 
van dichter bij te bekijken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Marleen Massonnet
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BIODIVERSITEIT, MEER DAN 900 SOORTEN ONGEWERVELDE GEKEND 
 
Het derde jaar van inventariseren van ongewervelde dieren is ondertussen 
afgelopen. Het determineren van deze insecten- en spinnensoorten gebeurt door 
specialisten van de Werkgroep Ongewervelden van 
de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA).   
De resultaten van de eerste twee jaren zijn nu 
nagenoeg volledig bekend. 
 
Van 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.    

Vanaf begin januari tot 
november 2006 werd ook de 
omgeving van het Monshof 
bemonsterd.  Hier werd ook 
geëxperimenteerd met een 
boomraamval. 
 
Ook de nachtvlinders werden 
onder de lamp gehouden of 
tenminste met een sterke lamp 
aangelokt en daarna 
geïdentificeerd. Op de Nacht 
van de Mot van 26 april werd het 
startschot gegeven van onze 
mottencampagne. Het was on-

verwacht erg koud, zodat er slechts één enkele mot, een Herculesje, zich liet zien.  
Ondertussen weten we, dankzij Guy Ariën, die meerdere avonden gespendeerd 
heeft rond het Monshof, dat er toch wel een 200-tal soorten motten of nachtvlinders 
voorkomen in de Abeekvallei. We zijn ook hem daarvoor erg dankbaar. 
 

 

e 
 

                                     
Herculesj
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Ook Luc Creveceur kon niet genoeg vliegende insecten vangen. Met een net op zijn 
auto deden we begin mei enkele rondjes tussen Reppel en Ellikom. 
 
In 2007 zouden we nog willen doorgaan om ook nog de omgeving van de Bullen en 
Maastrichterheide 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. 
In volgende tabel wordt een overzicht van het aantal soorten ongewervelde per 
diergroep gegeven, zoals die bekend was op 15 december 2006.  
95 % van de gegevens komt van het onderzoek van de 3 laatste jaren.   
De aantallen gewervelde soorten worden als vergelijking in de tabel weergegeven. 

Stand 15 decm ber 2006

TO
TA

A
L

N
IE

T 
R

O
D

E
 L

IJ
S

T

O
N

VO
LD

O
EN

D
E 

G
EK

EN
D

ZE
LD

ZA
A

M

A
C

H
TE

R
U

IT
G

A
A

N
D

K
W

ET
SB

A
A

R

B
ED

R
EI

G
D

M
ET

 U
IT

ST
ER

VE
N

 
B

ED
R

EI
G

D

U
IT

G
ES

TO
R

VE
N

2

6 5

2
4 1 1 1

2
10 5 4 1

4 19 15 4

20 5 36 18 5 2
3
1 1
6 1 1
1 6 8 6 4 2

3 1

19 19 19 15 4 4

Oorwormen 1
Mieren 14 12
Bijen en hommels 30
Graafwespen 14
Wespen 4
Sprinkhanen 22 11
Kakkerlakken 2
Libellen 22 20
Dagvlinders 34 27
Nachtvlinders 198
Waterwantsen 15 13
Loopkevers 90 70
Lieveheerbeestjes 22
Andere kevers 163
Spinnen 210 168
Vliegen 69
TOTAAL 
ONGEWERVELDEN 910
Amfibieën 9 6
Reptielen 2
Beekvissen 27 16 3
Broedvogels 105 77 1
Zoogdieren 34 30
TOTAAL 
GEWERVELDEN 177 129 4

OVERZICHT SOORTEN WAARGENOMEN IN ABEEKVALLEI MET RODE LIJSTSTATUS NA 1995
 

De inventarisatie 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 roepen wordt een breed samenwerkingsverband voor 
Europees Natuurbehoud opgezet.  Countdown 2010 is een breed 
verbond van alle sectoren, die samenwerken om de 2010-
biodiversiteitsverbintenis na te komen door middel van het realiseren 
van heldere doelstellingen.  Onder de partners zijn er tal van 
overheden, internationale organisaties, NGO’s en ondernemingen. 
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MONITORING VLINDERS  
IN EN OM HET NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI 2006 
 
Dit is een vervolg van een in 2005 gestart onderzoek naar het voorkomen van 
vlindersoorten in de Abeekvallei en in ons werkingsgebied.  
 
Door het voor vlinders bijzonder ongunstige 
weer in 2006 (lange winter en het relatief natte 
koude voorjaar, te droge juli-, te natte 
augustusmaand) hebben we slechts de helft van 
het aantal exemplaren kunnen tellen van 2005, 
namelijk 673 stuks. 
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In totaal werden 29 soorten genoteerd. Hiervan 
was de Kommavlinder op het Vliegveld in Kleine 
Brogel geheel nieuw en onverwacht. Ook een 3-
tal zwervers werden opgemerkt: Gele en Oranje 
luzernevlinder en Rouwmantel.  Een 
Rouwmantel werd door An Leyssen opgemerkt 
in een tuin in Meeuwen, terwijl ook Frieda 
Pauwels er een opmerkte aan de Oudsberg. Van 
Rouwmantel was het meer dan 10 jaar geleden 
dat er nog een ‘invasie’ zich voordeed vanuit 
Oost- of Noord-Europa.  In Nederland ging het 
om een 170-tal waarnemingen ingegeven op 
www.waarnemingen.nl. 

r

 
In totaal werden in 2005 en 2006 samen 32 
soorten genoteerd (de 3 zwervers niet 
meegerekend) van de 44 soorten die momenteel 
Vlaanderen nog rijk is. Niet minder dan 20 
dagvlindersoorten zijn in de vorige eeuw uit Vlaanderen verdwenen.   
Van die 32 soorten zijn er 8 rodelijstsoorten: 
- Kleine parelmoervlinder (met uitsterven bedreigd), 
- Bont dikkopje, Gentiaanblauwtje en Grote vos en Kommavlinder (bedreigd
- Groentje, Heideblauwtje en Heivlinder (kwetsbare soorten). 
 
Figuur:  aantal genoteerde dagvlinderwaarnemingen per maand 
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De verdeling tussen de soorten is ook zeer verschillend van vorig jaar.  De nieuwe 
soorten werden reeds vermeld. Relatief sterke stijgers (meer dan 10 plaatsen) zijn dit 
jaar: Citroenvlinder, Distelvlinder en Kleine vuurvlinder. Kleine parelmoervlinder ging 

5 plaatsen vooruit. Relatief sterke dalers zijn: Oranje zandoogje en het Bont dikkopje. 

Figuur: aantal genoteerde exemplaren per soort in 2006 
 

  
 

 

 

 
 

 
 
Het soortenrijkste gebied (kilometerhok) is het gebied Oyevaersnesthofsve
soorten), Aabemden (20 soorten), omgeving Monshof (18 soorten), omgeving
Damp (19) en het gebied Groote Heide bij de Bullen (18 soorten). 
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Figuur: aantal genoteerde soorten per onderzocht kilometerhok in de periode 2005-2006 

 
 
De figuur geeft ook aan waar nog weinig of niet 
Kilometerhokken met minder dan 5 soorten werden over ee
en in een te korte periode bezocht. 
Ook het Militaire domein is nog een blanco gebied, waar zek
moet naar uit gaan.  Zo zou de verspreiding van heidesoorte
Gentiaanblauwtje en Heivlinder kunnen nagegaan worden. 
Kleine ijsvogelvlinder is een soort die misschien ook bij ons 
Deze soort werd waargenomen in het Stamprooierbroek. 
Ook het voorkomen van soorten, die in boomkruinen leven 
gezien werden, zoals de Eikenpage en de Bruine eikenpag
moeten gecontroleerd worden.    
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KLEINE PARELMOERVLINDER (ISSORIA LATHONIA),  
Terug ingeburgerd! 

 
De soort, die voor het eerst in 2003 terug opdook in Noord-Limburg, heeft zich ook in 
2006 ook nog uitgebreid. 
 
De eerste exemplaren werden dit jaar op 6 mei opgemerkt op het perceel 
Nelishofsveld (Ramaekers), de laatste exemplaren op 10 oktober op hetzelfde 
perceel.  Dit perceel werd ook speciaal beheerd met het oog op deze soort.  De 
rupsen van deze soort leven op akkerviooltjes.  Het beheer bestaat erin om altijd 
voldoende akkerviooltjes te kunnen aanbieden. Een derde van het akkerperceel 
wordt elk jaar geploegd en gefreesd. Een derde wordt ingezaaid met graan, terwijl 
het andere derde het tweede jaar braak blijft liggen. Het maximale aantal gelijktijdig 
waargenomen exemplaren bedraagt 10 (7 stuks op één plant) en dit in juli. Door de 
nabijheid van hooilanden (Aabemden) is er altijd wel een nectarbron beschikbaar 
voor de vlinders.  Op onze andere akker aan het Monshof werden dit jaar geen kleine 
parelmoervlinders opgemerkt, doch bij Frieda vlogen wel een tiental exemplaren rond 
het huis. 
 
Het is ook een zeer mobiele soort, die er graag op uit trekt. De kans is dan ook groot 
dat je de soort opgemerkt  in je eigen tuin. 
In 2006 werden in totaal 60 exemplaren waargenomen in 13 kilometerhokken van 
ons werkingsgebied. 
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Voor de beschrijving van de ecologie, de verspreiding en het behoud van de soort, verwijzen 
we naar de website van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en naar het 
jaarboek van 2004.    Freddy Janssens               
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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 5-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 In den Damp wordt eveneens opgevolgd. 
 
Verloop in 2006 
 
De grondwaterstand volgt met enige vertraging de hoeveelheden neerslag en 
verdamping.  De neerslag in het voorjaar en de geringe verdamping doen het 
grondwaterpeil stijgen tot in maart.  Daarna zakt het gemiddelde grondwaterpeil 
ondanks de natte meimaand tot in juli.  In juli wordt het snikheet, wat het grondwater 
aanzienlijk doet dalen.  Een absoluut minimum wordt op vele plaatsen in de vallei, 
zeker in het bovenstroomse deel, bereikt.  De struikhei verdroogde zelfs op een 
aantal plaatsen. De vennen op het Militair domein (met uitzondering  van de 
Monnikswijer) en de afdammingsvijvers In den Damp (het eerste broek was nog een 
paar honderd vierkante maters groot) komen volledig droog of bijna droog te staan. 
In augustus stijgt het grondwater door de grote neerslag hoeveelheden in die maand.   
De uitzonderlijk droge septembermaand doet het grondwater nog even dalen.  In 
november en december kennen we weerom een stijging, zodat het grondwaterpeil op 
het  einde van het jaar weer even hoog (of laag) stond als het begin van het jaar. 
 
Figuur: Maandelijkse neerslag in Kleine Brogel in mm en gemiddeld grondwaterpeil in 2006 
van een 27-tal peilbuizen in het reservaat Abeekvallei in cm onder het maaiveld 
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Weer in 2006:  warmste jaar sinds het begin van de metingen met meer dan 
normale neerslag 
 
De gemiddelde temperatuur lag in 2006 uitzonderlijk hoog.  
Het voorjaar was nog koud en droog: de minimumtemparatuur schommelde rond het 
nulput en dit tot 24 maart. Ook de lente begon relatief fris tot de eerste dagen van 
mei, toen het 28° warm werd. Mei was erg nat. Juni was nog normaal zonnig, terwijl 
in juli het recordheet werd met een 38° in Kleine Brogel. Juli was zeer droog en één 
van de zonnigste maanden ooit. Augustus was weer recordnat, koel en één van de 
somberste ooit.  Augustus was bijna een graad te koud, terwijl juli zo’n 5 graden 
warmer was dan normaal. September deed het heel goed.  Ook de gehele herfst was 
recordwarm, met zelfs meer dan 18° op 25 november. In grote delen van Europa 
(van de noordkant van de Alpen tot zuidelijk Noorwegen) was het meer dan drie 
graden warmer dan normaal (gemiddelde 1971-2000), wat hoogst ongebruikelijk is. 
2006 zal waarschijnlijk het warmste jaar worden sinds het begin van de metingen. 
Het vorig record stond nog op naam van 1990, 1999 en 2000.  Het is duidelijk dat  de 
aarde koorts heeft: de gemiddelde luchttemperatuur op aarde lag in 2006 0,42° C 
hoger dan de gemiddelde temparatuur in de periode 1960-1990. 
 
Tot 20 december viel er 877 mm neerslag, wat ongeveer 10 % meer is dan normaal.  
De 3 vorige jaren was er een neerslagtekort. 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 noemen. 
 
 
 
Zomer 2006 en klimaatscenario’s 
 
Staat de extreme zomer 2006 model voor de zomers van de toekomst? Toetsing aan de 
recent gepresenteerde KNMI klimaatscenario’s voor Nederland levert het volgende beeld op: 
de gemiddelde zomertemperaturen lopen op met 0,9 tot 2,8 graden in 2050. Het KNMI 
verwacht dat de temperatuur van de warmste zomerdag meer stijgt.  Hiermee neemt de kans 
op hittegolven dus ook meer dan gemiddeld toe.  
 
De gemiddelde zomerneerslag neemt licht toe met 3 tot 6 procent, wanneer geen structurele 
verandering optreedt in de luchtstromingspatronen in West-Europa. Bij meer oostenwind in 
de zomer zal de neerslag fors dalen met 10 tot 19%. In alle gevallen neemt de kans op 
extreme droogte toe, omdat de verdamping door de temperatuurstijging sterker is dan de 
eventuele lichte stijging van de neerslag. Hoewel het aantal natte dagen in de KNMI 
scenario’s in 2050 zal zijn afgenomen met 2 tot 19%, neemt de kans op extreme neerslag 
fors toe. De dagsom van neerslag die eens de tien jaar wordt overschreden (43 mm) neemt 
in 2050 toe met 5 tot 27%. In hoeverre de zwaardere buien in aaneengesloten perioden 
zullen optreden, met grotere wateroverlast tot gevolg dan wanneer de buien meer verspreid 
over de zomer voorkomen, is onderwerp van onderzoek. Concreet betekent dit dat de kans 
op een recordnatte zomermaand, zoals augustus 2006, voor de toekomst vooralsnog niet 
geschat kan worden. Het record aantal dagen (13) waarop ergens in Nederland meer dan 50 
mm regen is gevallen past goed in het beeld van het toekomstige zomerklimaat, evenals de 
extreme hitte en droogte in juni en juli, inclusief de uitschieters in temperatuur. 
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Figuur: Neerslag in mm voor Kleine Brogel en overstromingsdagen in Reppel  
(gegevens tot 20 december) 
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Overstromingen 
 
Overstromingen deden zich enkele malen voor vanaf De AA bemden. Eind juli en half 
augustus liep de Abeek over ter hoogte van De AA bemden in de Waterafloop en  
onder het Monshof in de Losbeek.  Ook in november en december gebeurde dat 
kortstondig. 
 
Jaarvergelijking 
 
Wat opvalt, was weerom de sterke daling van het grondwaterpeil in het 
bovenstroomse deel van de Abeekvallei: in de Donderslagbemden (In den Damp) 
daalde het gemiddeld grondwaterpeil van 6 peilputten van 47 cm onder het maaiveld 
in maart tot 107 cm in oktober.  Sinds 2000 is dit het laagste grondwaterpeil.  Het 
hoogste peil, nl.  2,5 cm boven het maaiveld, werd bereikt in januari 2003. 
De andere peilbuisreeksen is de schommeling over de jaren niet zo duidelijk.  
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Figuur: Evolutie grondwaterpeilen in de periode 2000-2006                                           
(gemiddelde van 6 peilbuizen per locatie) 
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Lange termijn 
 
Enkel van een peilput van het Vlaamse Gewest (afdeling Water) gelegen langs de 
weg naar Zwartberg, zuidelijk van het gemeentelijke heideperceel zijn gegevens 
bekend vanaf 1987.  Het toonde maximale grondwaterhoogtes in 1988, 1995 en 
2002-2003. Minima worden genoteerd in 1992, 1997-1998 en 2006.  De 
schommeling in deze peilput gelegen op ongeveer het hoogste punt van het 
stroomgebied van de Abeek (81,8 m TAW) bedraagt meer dan 3 m.  
 
Figuur Gemiddelde maand- en jaargrondwaterpeilen in meetpunt  7-0140  Wijshagen in m 
boven het zeeniveau (Lambert X: 23104 m, Y: 193605 m)    Bron:  www.dov.vlaanderen.be
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Freddy Janssens 
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ECOLOGISCHE INVENTARISATIE EN VISIEVORMING  
IN HET KADER VAN HET  
INTEGRAAL WATERBEHEER STROOMGEBIED VAN DE ABEEK 
 
 
Studie in opdracht van de:  
 
VMM Afdeling Water, Koning Albert II-laan 20 bus 16, 1000 Brussel 
(Vroegere Afdeling Water van AMINAL) 
Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 3500 Hasselt  
   Contactpersoon opdrachtgever: KoenMartens (VMM)  
   en Hendrik Awouters (Provincie Limburg) 
 

Opdrachthouder: AEOLUS bvba Vroentestraat 2b 3290 Diest  
Auteurs: Joachim Lambrechts, Ilse Plessers, Paul Hendig,  

Bart Aubroeck, Werner Verheijen 
 

 
In deze bijdrage geven we een korte samenvatting van enkele onderzoeksresultaten 
van de studie, uitgevoerd door Aeolus. We hebben enkele blikvangers uit het rapport 
gelicht.  De volgende items worden in dit overzicht behandeld:  
- structuurkenmerken van de waterlopen; 
- biologische waterkwaliteit; 
- water- en oevervegetaties; 
- Belgische Biotische Index (BBI); 
- Biologische waterkwaliteit waterlopen in Nederland. 
 
In deze studie wordt ook beheerplan waterlopen 2°categorie voorgesteld. Dit komt wegens 
plaatsgebrek niet aan bod in deze samenvatting. Ook de belangrijke studie over het herstel 
van de Abeek kan hier niet behandeld worden. We hopen hiervan in het volgend jaarboek 
een overzicht te kunnen geven. 
We hebben de originele verwijzingen naar de hoofdstukken behouden om een en ander snel 
terug te vinden in het integrale rapport. We willen de lezer aansporen om het ganse rapport 
te lezen. Dit kan men downloaden op http://doc.aeolus-milieu.be:8080/hlbr5ffs/. 
 
1.1 Doelstelling 
 
Het doel van deze studie is het waterbeheer van de Abeek & Lossing en hun zijlopen 
beter af te stemmen op de aanwezige ecologische potenties in het stroomgebied. 
Hiervoor wordt het volledige stroomgebied doorgelicht, met de nadruk op de 
hoofdwaterloop en het valleigebied. Op basis van deze gegevens worden beheer- en 
beleidsvoorstellen aangeboden voor ecologische herwaardering van de waterlopen 
en hun omgeving.  
Enerzijds kunnen deze ideeën gebruikt worden om, al dan niet in het kader van 
waterhuishoudkundige werken, de waterlopen her in te richten in functie van 
specifieke ecologische doelstellingen. 
Anderzijds kunnen scenario’s opgesteld worden die ingebracht kunnen worden in 
modellen, die uiteindelijk zullen bijdragen tot de visievorming over de waterloop en 
de vallei binnen de bekkenbeheerplannen. Voor de waterlopen van 2e categorie 
(bevoegdheid van de Provincie Limburg) wordt eveneens een beekbeheerplan 
opgesteld. 
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… 
 
3 Ecologische inventarisaties: Resultaten 
 
3.1 Hydromorfologie 
 
3.1.1 Structuurkenmerken - Habitatkwaliteit 
… 
De synthesemaat voor structuurkenmerken integreert drie parameters : 
meanderingspatroon, diepte-ondieptepatroon en holle oevers. 
 
Tabel: structuurwaarde van de geïnventariseerde waterlopen in het bekken van de 
Abeek en de Lossing (synthesemaat structuurkenmerken). 

De Abeek opwaarts het Oud kanaal is bij uitstek de waterloop met de beste 
structuur binnen het studiegebied. In ruim een derde van alle trajecten opwaarts het 
Oude kanaal is de structuur goed of zeer goed. Ongeveer 75% van de Abeek 1e cat. 
opw. het Oud kanaal heeft een matige, goede of zeer goede structuurkwaliteit. Dit is 
uitzonderlijk goed op Vlaams niveau. De weinige trajecten met een minder goede 
structuur zijn gelegen aan de molen van Reppel, Binkermolen, Molen van Mariëndal 
en de Genamolen. 
Ook voor de Abeek van 2e categorie is er een goede correlatie tussen de ligging 
van watermolens en waterloopdelen met een minder goede structuurkwaliteit. Voor 
het brongebied (Plokrooi) is het normaal dat de meandering, diepteverschillen en 
holle oevers van de Abeek minder uitgesproken zijn. 
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Bij de bovenstroomse zijlopen van de Abeek - meer bepaald de Gielisbeek, 
Hommelbeek en Bullenbeek - scoort het meest afwaarts gedeelte, nabij de 
monding in de Abeek, het best. Het opwaartse deel van de Gielisbeek, gelegen in 
landbouwgebied, is een rechte - deels gegraven - waterloop, waarin het ontstaan van 
structuurvariatie geen kans krijgt door de ruimingen. 
De Veeweiderloop is een gegraven leigracht die parallel met de Abeek stroomt. In 
de loop der tijd ontstond er een micromeandering en enige variatie in diepte, zodat 
deze waterloop ‘zwak’ scoort (en niet ‘zeer zwak’ of ‘uiterst zwak’). 
De Reppelerbeek is bijna overal een rechte beek met een zeer zwakke of uiterst 
zwakke structuurwaarde. 
De structuurkwaliteit van de Abeek afwaarts het Oud kanaal varieert van uiterst 
zwak tot matig.  Meer dan 2/3de van de trajecten worden als ‘zwak’ beoordeeld. Dat 
het grootste deel van de Abeek niet in de slechtste klassen terechtkomt is te danken 
aan de dieptevariatie door het ontstaan van zandbulten in de zandige en 
vegetatierijke bedding. 
Het gedeelte van de Abeek tussen het Oud kanaal en de Broekmolen werd 
grotendeels rechtgetrokken, terwijl het gedeelte afwaarts de Broekmolen gegraven 
werd. Vandaar dat de Abeek opwaarts de Broekmolen toch nog meer bochtig is dan 
verder afwaarts (bochtige rechtrekking). Doordat er goed ontwikkelde holle oevers 
zijn in de rechte Abeek ter hoogte van het Stamprooierbroek, de Zig en de Goort, 
scoort de structuurkwaliteit daar beter (‘matig’). 
De Laak is de oude bedding van de Abeek. Ondanks de meanderende loop scoort 
deze waterloop ‘zeer zwak’. Dit is te wijten aan sedimentatie door het lage debiet en 
de lage stroomsnelheid, waardoor het stroomkuilenpatroon en de holle oevers 
begraven zijn. 
Ook de Soerbeek, de meest stroomafwaartse zijloop van de Abeek, scoort relatief 
slecht: ‘uiterst zwak’ tot ‘matig’. Het meest stroomafwaartse gedeelte werd gegraven, 
verder opwaarts werden delen rechtgetrokken. Maar opwaarts Beek is de Soerbeek 
op de Vandermaelenkaart (opname ca. 1850) reeds met de huidige rechte loop 
afgebeeld. 
De waterlopen van het stroomgebied van de Lossing scoren globaal zeer slecht. In 
het Belgisch gedeelte van dit stroomgebied is er geen enkel traject dat een goede of 
zeer goede structuurkwaliteit heeft en er zijn slechts 4 trajecten met een matige 
score. Het gaat dan ook bijna uitsluitend om gegraven waterlopen. 
De Lossing van 1e categorie stroomt door de voormalige bedding van de Abeek. 
Deze loop werd echter volledig rechtgetrokken. Door de aanwezigheid van 
zandbulten op de bedding van de Lossing van 2e categorie scoort deze beek iets 
beter (‘zwak’). 
De Uffelse beek, het Nederlandse deel van de Lossing, is een positieve uitzondering 
in het stroomgebied van de Lossing. Dankzij een geslaagd beekherstelproject, met 
hermeandering en aanleg van een 2-fasen profiel scoort deze beek lokaal matig tot 
goed m.b.t. structuurkwaliteit.   
 

                                                                                                                                                                                                          _          
JAARBOEK 2006 NATUURPUNT 
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 50



                                                                                   NATUURSTUDIE 
 
3.3 Biologische kwaliteit van de waterloop 
 
3.3.1 Vegetatie 
 
3.3.1.1 Waterplanten 
 
In totaal werden verspreid over 775 trajecten 27 soorten hogere waterplanten 
aangetroffen waaronder  8 rodelijstsoorten. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van de aangetroffen soorten en rodelijstsoorten waterplanten. 
Ook  werden 2 opvallende mossoorten genoteerd: Gewoon watervorkje en Bronmos.  
 
Totale soortenlijst van de waterplanten in de geïnventariseerde waterlopen 
 
 Nederlandse naam   Latijnse naam  Rodelijstsoort 
Aarvederkruid Myriophyllum spicatum   
Bronmos Fontinalis antipyretica   
Bultkroos Lemna gibba  zeer zeldzaam 
Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans  achteruitgaand 
Duizendknoopfonteinkruid Potamogeton polygonifolius   
Dwergkroos Lemna minuscula   
Fonteinkruid Potamogeton species   
Gekroesd fonteinkruid Potamogeton crispus   
Gele plomp Nuphar lutea   
Gewoon sterrekroos Callitriche platycarpa   
Grof hoornblad Ceratophyllum demersum   
Haaksterrenkroos Callitriche hamulata  vrij zeldzaam 
Haarfonteinkruid Potamogeton trichoides   
Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae  kwetsbaar 
Klein fonteinkruid Potamogeton berchtoldii   
Klein kroos Lemna minor   
Kleine egelskop Sparganium emersum   
Loos blaasjeskruid Utricularia australis  zeer zeldzaam 
Parelvederkruid Myriophyllum aquaticum   
Pijlkruid Sagittaria sagittifolia   
Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus   
Smalle waterpest Elodea nuttallii   
Sterrenkroos Callitriche species   
Stomp fonteinkruid Potamogeton obtusifolius-  zeer zeldzaam 
Stomphoekig sterrenkroos Callitriche obtusangula   
Tenger fonteinkruid Potamogeton pusillus  vrij zeldzaam 
Veelwortelig kroos Spirodela polyrhiza   
Veenwortel Polygonum amphibium   
Vlottende waterranonkel Ranunculus fluitans  zeer zeldzaam 
Water- & landvorkje Riccia species   
Waterlelie Nymphaea species   
Waterviolier Hottonia palustris   
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3.3.1.2 Planten in de moeraszone van de waterlopen 
 
Verspreid over 775 trajecten werden er in de moeraszone 78 soorten hogere 
waterplanten aangetroffen waaronder 4 rodelijstsoorten. Het betreft Bosmuur (zeer 
zeldzaam), Mattenbies (kwetsbaar), Selderij (bedreigd) en Watergras (zeer 
zeldzaam). Bosmuur werd aangetroffen in de moeraszone van de Abeek 2e 
categorie en de Bullenbeek. Het voorkomen van deze soort in de moeraszone is 
eerder uitzonderlijk. De soort werd plaatselijk veelvuldig aangetroffen op de oevertop 
langs de Abeek 2e categorie. Bosmuur is eveneens een oude bosplant. Mattenbies 
werd slechts in 2 trajecten aangetroffen in de Abeek 1e categorie. Selderij is in 
principe een plant van hoge schorren en contactsituaties tussen zoet en zout milieu. 
De plant werd toch aangetroffen in het stroomafwaartse deel van de Reppelerbeek. 
Er dient zeker vermeld te worden dat de vindplaats in de nabijheid van bewoning was 
en dus ontsnapping uit de tuin niet uitgesloten kan worden. Watergras werd 
genoteerd in 2 trajecten van de Kanielstraatbeek. Deze soort is een pionierplant van 
stikstofrijke, natte bodem. 
 
3.3.1.3 Planten in de hogere oeverzone 
 
Tijdens de terrein-inventarisaties werden tevens rodelijstsoorten en zeldzame 
oudbosplanten genoteerd welke in de directe nabijheid van de waterloop aanwezig 
waren. 

Op de oevers en oevertoppen werden in totaal 11 rodelijstsoorten waargenomen 
(Rode Lijst volgens Biesbroeck et al., 2001). Onderstaande tabel geeft een overzicht. 
 
Oudbosplanten op of nabij de oevers 
 
Nederlandse 
naam  

Latijnse naam  voorkomen  aantal 
trajecten

Bosanemoon  Anemone nemorosa Abeek 2e categorie 1

Bosmuur Stellaria nemorum plaatselijk frequent langs Abeek 2e 
cat. en Bullenbeek, één traject 
langs Veeweidewaterloop 

39

Bospaardenstaart  Equisetum 
sylvaticum  

Nieuwbeek  2 

Gewone 
salomonszegel 

Polygonatum 
multiflorum 

Abeek 2e categorie 5

Hangende zegge  Carex pendula  Abeek 2e categorie  1 
Ijle zegge Carex remota Hommelbeek, Abeek 2e categorie 6
Paarbladig 
goudveil 

Chrysosplenium 
oppositifolium 

Abeek 2e categorie, Abeek 1e 
categorie, Losbeek, Veeweide-
waterloop, Neermolenbeek 

27

Reuzenzwenkgras Festuca gigantea Abeek 2e categorie 10
Ruige veldbies Luzula pilosa Vellerbeek 1
Verspreidbladig 
goudveil  

Chrysosplenium 
alternifolium  

Abeek 2e categorie, Vellerbeek, 
Veeweidewaterloop, Losbeek, 
Hommelbeek, Neermolenbeek 

76 

Witte klaverzuring Oxalis acetosella Abeek 2e categorie, Bullenbeek, 
Hommelbeek, Gielisbeek 

40
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Rodelijstsoorten op of nabij de oevers 
 
Nederlandse 
naam  

Latijnse naam  categorie  voorkomen  aantal 
trajecten

Bosmuur  Stellaria nemorum  zeer zeldzaam  plaatselijk frequent 
langs Abeek 2e cat. en 
Bullenbeek, één 
trjacect langs 
Veeweidewaterloop 

39 

Bospaardenstaart  Equisetum 
sylvaticum  zeer zeldzaam  Nieuwbeek  2 

Hangende zegge  Carex pendula  zeldzaam  Abeek 2e categorie  1 
Heggedoornzaad  Torilis japonica  achteruitgaand  Reppelerbeek  1 
Paarbladig 
goudveil  

Chrysosplenium 
oppositifolium  

vrij 
zeldzaam  

Abeek 2e categorie, 
Abeek 1e categorie, 
Losbeek, 
Veeweidewaterloop, 
Neermolenbeek 

27 

Stalkaars  Verbascum 
densiflorum  zeldzaam  Soerbeek  1 

Struikhei  Calluna vulgaris  achteruitgaand  Gielisbeek  1 

Tongvaren  Asplenium 
scolopendrium  zeldzaam  Abeek 2e categorie  1 

Tormentil  Potentilla erecta  achteruitgaand  Gielisbeek  1 

Trosvlier  Sambucus 
racemosa  

vrij 
zeldzaam  Reppelerbeek  1 

Verspreidbladig 
goudveil  

Chrysosplenium 
alternifolium  

vrij 
zeldzaam  

Abeek 2e categorie, 
Vellerbeek, 
Veeweidewaterloop, 
Losbeek, 
Hommelbeek, 
Neermolenbeek 

76 

 
 
Oevergetatietypologie voor het studiegebied 
 
3.3.1.3.2 Oevervegetatiecodering van Aeolus 
 

Om snel een goed beeld te krijgen van de oevergemeenschappen werd een relatief 
eenvoudige code  opgesteld die toelaat om op het terrein onmiddellijk een typering 

aan elk traject toe te kennen. De codering is grotendeels gebaseerd op ‘De vegetatie 
van Nederland’ (Schaminée, 1995-1999) en aangevuld met Zwaenepoels (1998) 

typering zoals uiteengezet in ‘Werk aan de berm’. 
Voor elk traject en elke oever wordt er een hoofdcode gegeven voor het dominante 
vegetatietype. Indien er co-dominantie of elementen van andere vegetatietypes 
voorkomen, wordt dit eveneens aangegeven. 
De resultaten worden gesynthetiseerd in figuren.  
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Voorkomen van de diverse vegetatietypes 
 
- De  figuur toont aan dat 36% van de oevers een natte strooiselruigte herbergt. Uit 
figuur 3.3.1.3.c blijkt dat het voornamelijk toch om rompgemeenschappen gaat 
(70%). Figuur 3.3.1.3.d toont vervolgens aan dat deze oevervegetaties hoofdzakelijk 
voorkomen langs de Abeek 1e categorie (afwaarts Oud Kanaal), de Lossing 1e, 2e 
en 3e categorie, de zijlopen van de Lossing, de Itterbeek en Witbeek. 
- 21% van de oevers wordt getypeerd als een bostype. Bekijken we deze groep in 
detail (figuur 3.3.1.3.c), dan is meteen duidelijk dat het in hoofdzaak gaat om 
Elzenbroeken (77%). Figuur 3.3.1.3.d laat dan weer zien dat deze voornamelijk 
gesitueerd zijn ter hoogte van de Abeek 2e en 3e categorie. Er dient opgemerkt dat 
deze figuren enkel de hoofdcode weergeven. Het merendeel van de oevers 
herbergen meerdere vegetatietypes. Langsheen de Abeek 2e categorie komen 
bossen voor van bronnen en bronbeken. Dit komt niet direct tot uiting in deze figuren 
omdat de specifieke vegetatie van deze bronbosen zoals Paarbladig goudveil, 
Verspreidbladig goudveil en Hangende zegge niet in de oeverzone zelf voorkomen, 
maar eerder op de oevertop of iets verder verwijderd van de oever. De oever zelf 
herbergt eerder soorten van drogere elzenbroeken met een veel voorkomende 
combinatie van Wijfjesvaren, Robertskruid, Hondsdraf en Geel nagelkruid. Daarom 
werd voor deze oevers als hoofdcode “elzenbroekbos’ gegeven met ‘elementen van 
elzen-essenbos van bronnen en bronbeken’. De situatie wordt wel duidelijk in figuur 
3.3.1.3.e waar onder de klasse ‘bos’ het type 1b2 duidelijk domineert in deel A 
‘Dominante oevertypes’. In deel B van deze figuur ‘Elementen van 
oevervegetatietypes’ blijkt dan dat type 1a2 (elzen-essenbos van bronnen en 
bronbeken) het meest voorkomende element (of 2e code) is binnen deze bosklasse. 
Verder herbergen 16% van de oevers een vegetatie die typisch is voor een Eiken-
Berkenbos. Deze vegetaties komen vooral voor langs de waterlopen stroomafwaarts 
de Zuid Willemsvaart.  
- 16% van de oevers zijn hoofdzakelijk grazig met voornamelijk een dominantie van 
“natuurlijke” grassen als Gewone glanshaver, Kropaar, Grote vossenstaart, Rood 
zwenkgras en beemdgras. Deze grazige oevers komen voornamelijk voor langs de 
Abeek 1e categorie (stroomafwaarts Oud Kanaal). 
- Nitrofiele zomen nemen 10% van de oevervegetatie in beslag. Deze vegetaties 
komen het meeste voor langs de Abeek 1e categorie stroomopwaarts Oud Kanaal en 
langs de zijlopen van de Abeek. Het betreft meestal rompgemeenschappen van 
Grote brandnetel en Kleefkruid (73%). Goed ontwikkelde nitrofiele zomen zijn eerder 
schaars (21%). 
- Moerasvegetaties vormen een minderheid: slechts 8% van de oevers. Binnen dit 
type wordt 84% van de oevers gedomineerd door Riet. Rietkragen komen 
hoofdzakelijk voor langs de Horstgaterbeek, de Lossing 2e categorie en Itterbeek. 
- 4,6% van de van de oevers is antropogeen. Binnen deze klasse is er voor 57% 
geen oevervegetatie aanwezig (10c). Het gaat hier voornamelijk om verticale 
betonnen oevers, al dan niet in duikers. 34% van deze antropogene oevers wordt 
ingenomen door tuin- en sierplanten. Deze oevers gedomineerd door tuin- en 
sierplanten worden voornamelijk aangetroffen langsheen de weekendverblijven langs 
de Abeek 2e categorie en Reppelerbeek.  
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… 

3.3.1.3.4 Invasieve exoten 
 
Invasieve exoten zijn uitheemse soorten die ver buiten de oorspronkelijke plaats van 
introductie doordringen in (half-) natuurlijke milieus, al dan niet met ecologische en/of 
economische schade tot gevolg (Verloove, 2002). In de geïnventariseerde 
waterlopen in het stroomgebied werden 9 soorten invasieve exoten waargenomen: 
 
Nederlandse naam  Latijnse naam  waterloop  aantal  
   trajecten 
Reuzenbalsemien  

Impatiens glandulifera  
Abeek 2e cat., Abeek 1e cat., 
Horstgaterbeek, Soerbeek, Reppeler-
beek, Losbeek, Veeweidewaterloop, 
Bullenbeek, Lossing 1e c., Vellerbeek 

105  

Bonte gele 
 dovenetel  

Lamium galeobdolon 
subsp. argentatum 

Abeek 2e cat., Gielisbeek, Abeek 1e 
cat., Oude meander Lossing 

25  

Japanse 
duizendknoop  

Fallopia japonica  Abeek 2e cat., Hommelbeek, 
Bullenbeek, Abeek 1e cat. 

10  

Reuzenberenklauw  Heracleum 
mantegazzianum  

Soerbeek, Vellerbeek  2  

Klein springzaad  Impatiens parviflora  Abeek 1e cat.  1  
Parelvederkruid  Myriophyllum aquaticum Soerbeek, Oude Lossing  2  
Roze 
winterpostelein  

Claytonia sibirica  Abeek 2e cat.  2  

Dwergkroos  Lemna minuta  Abeek 1e cat., Lossing 1e cat., 
Lossing 2e cat., Renne, Witbeek 

13  

Smalle waterpest  Elodea nuttallii  Abeek 1e categorie, Lossing 1e 
categorie, Itterbeek, Renne, Uffelse 
beek, Horstgaterbeek 

115  
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… 
 
3.3.2.1.1 Belgische Biotische Index (BBI) bepaald door Aeolus (2004) 
 
In het kader van deze studie werd op 20 plaatsen in het studiegebied de Belgische 
Biotische Index (BBI) bepaald. 
… 
 
3.3.2.1.3 Vergelijking van de BBI van Aeolus met de BBBI van De VMM 
 
De recentste BBI-gegevens van de VMM die reeds beschikbaar zijn, dateren van 
2004. Deze gegevens geven een gelijkaardig beeld van de biologische waterkwaliteit 
als de gegevens van Aeolus. 
In Tabel 3.3.2.1.e wordt een vergelijking gemaakt tussen de bekomen waarden voor 
punten die samenvallen (‘=’) of bijna samenvallen (‘opw.’ of ‘afw.’). 

 
Tabel: Vergelijking van de BBI bepaald door Aeolus (2005) en bepaald door de VMM 
 
Hieruit blijkt dat de resultaten van beide onderzoekers nooit sterk afwijken. De kleine 
verschillen kunnen te wijten zijn aan (a) verschillen in de structuur van de waterloop 
in die gevallen dat de meetpunten niet helemaal samenvallen, (b) verschil in 
staalnameperiode en -jaar, (c) toevallige factoren en/of (d) kleine verschillen in 
methodiek. Een verschil van één BBI-eenheid wordt door de VMM als niet significant 
beschouwd (‘meetfout’). 
De resultaten van VMM-meetpunt 130250 vragen enige toelichting. De VMM 
bemonsterde deze locatie 2 maal in 2002: op 30 mei (BBI=7) en op 18 september 
(BBI=4) (Eric Coenen, VMM, pers. comm.). Bij de bemonstering van Aeolus, op mei 
2005, was er slechts een beperkte hoeveelheid water in de Abeek, hetgeen leidde tot 
hetzelfde resultaat als de 2de analyse van de VMM, namelijk BBI = 4 
 
3.3.2.1.4 Biologische waterkwaliteit waterlopen in Nederland 
 
Voor een aantal beken in Nederland (aan de grens met Vlaanderen) is de 
biologische waterkwaliteit berekend en gewaardeerd (Waterschap Peel en 
Maasvallei, 2004). Men gebruikt er de index ‘Ecologisch Beoordelingssysteem voor 
Stromende Wateren’ of EBEOSWA. De waarden zijn gegenereerd uit de 
samenstelling van de macrofaunagemeenschap en zijn uitgedrukt in 5 aspecten, 
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namelijk voedselstrategie, substraat (-type), trofie, saprobie (organische en minerale 
vervuiling) en stroming (stroomsnelheid). Een kwaliteitsscore van 1 (slecht) tot 5 
(goed) wordt gegeven per aspect. 
EBEOSWA-scores voor een aantal beken aan de Belgisch-Nederlandse 
grens.(Waterschap Peel en Maasvallei, 2004). 
 

EBEOSWA-score  Beek  Locatie  
Voedselstrategie Substraat Trofie Saprobie  Stroming 

Abeek  t.h.v 
Schoordijkhoeve  

5  3  4  3  3  

Uffelsebeek  grens Belgïe  2  3  3  3  2  
Itterbeek  grens Belgïe  5  3  4  3  3  
Witbeek Kessenich  2  3  3  3  3  
Raam  grens Belgïe  2  1  3  3  2  

 
Volgens de beschikbare resultaten scoren de Abeek en de Itterbeek het best. De 
Uffelse beek en Witbeek scoren minder goed en het slechtste van de vijf beken is de 
Raam met zelfs de slechtste score voor substraattype. (De Schoordijkhoeve ligt 500 
m vanaf grenspaal 160 op Nederlands grondgebied, nvdr) 
 
… 
 
3.3.2.1.9 Besluit 

 
De Abeek heeft over bijna de volledige loop een goede tot zeer goede biologische 
waterkwaliteit (BBI = 7 tot 9), ook in de delen met een minder goede structuur-
kwaliteit. Er komen verscheidene soorten kokerjuffers, eendagsvliegen en ook 
steenvliegen voor, waarvan sommige zeer hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. 
Ook een larve van bronlibel werd aangetroffen in de Abeek. Alleen in het brongebied 
en net afwaarts het centrum van Meeuwen is de BBI-score van de Abeek lager, 
respectievelijk door lage waterstand, afbraak van organisch materiaal en 
huishoudelijk afvalwater. De zijlopen van de Abeek - de Gielisbeek, Bullenbeek, 
Reppelerbeek en Soerbeek, hebben een matige tot goede biologische waterkwaliteit. 
De Hommelbeek en Laak scoren iets minder goed (BBI=4; slecht). De biologische 
waterkwaliteit van de Lossing was de voorbije 15 jaar steeds ‘goed’ (BBI=7). Onder 
de zijlopen van de Lossing scoort de Horstgaterbeek net afwaarts Bree het minst 
goed (zeer slechte biologische waterkwaliteit). 
Ook de Itterbeek en Maas, 2 waterlopen die in verbinding staan met Lossing/Abeek, 
hebben een goede biologische waterkwaliteit. 
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2006 IN MEEUWEN-GRUITRODE EN PEER 
 
Overzet In den Damp - Wijshagen, FS7660, x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580 
 
De paddenoverzet werd dit jaar op 22 januari opgezet. 
Door het koude vriesweer in februari en maart begint de paddentrek op 25 maart (de 
paddentrek loopt dan in een normaal jaar naar zijn einde), om één week later al te 
stoppen.  Nog geen enkel jaar hebben we zo en op zo’n korte tijd een paddentrek 
gehad.  Op één week tijd zijn ook nagenoeg 95 % van de dieren naar de overkant 
van de weg gezet. 
 
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. 
 
Door de plotse en late trek, maar ook mogelijk door de lage waterstand in het Broek  
worden minder dieren overgezet dan andere jaren.  In totaal werden 3.640 dieren 
overgezet, wat een stuk onder het gemiddelde (4.950) van de laatste 10 jaren is. 

 
Van de Gewone pad werden 3.075 stuks overgezet. Ook dit jaar was er één 
Rugstreeppad die samen met de andere padden op trek ging. 
Het aantal overgezette salamanders (186 stuks) nam terug af, na een kleine stijging 
in 2005, maar ligt nog op 1/5 van het topjaar 2000. 
Vooral voor de Vinpootsalamander is de toestand dramatisch: nog 1/20 van aantal  
dieren van 2000 wordt nu nog overgezet. 
De groene kikkers krijgen een bijzondere zware terugval met nog 1/4 van het aantal 
trekkende dieren ten opzichte van vorig jaar.  Bruine kikker doet het beter.  
 
Het (bijna) droog vallen van de vijvers (broeken) vanaf de nazomer 2005 tot minstens 
deze winter zijn voor de trek, de voortplanting en de overleving van de salamanders 
en de groene kikkers niet gunstig te noemen. 
In totaal werden aan het Broek op 12 jaar tijd 52.956 stuks overgezet.  
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Op een koude zaterdagavond (12 maart) werden er filmopnamen gemaakt voor TV-
Publiek.  Slechts weinig mensen konden dit jaar meehelpen aan de overzet. 

 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alpenwatersalamander 2 340 294 256 102 317 372 293 141 107 120 88 
Kleine watersalamander   114 160 126 368 272 208 89 118 51 115 82 
Vinpootsalamander  68 95 156 284 260 75 30 51 11 26 16 
Groene kikker 36 231 196 418 360 543 489 540 553 633 526 126 
Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 236 
Heikikker 11 10 4 6 10 16 11 4 7 11 16 16 
Gewone pad 271 1.287 2.160 2.227 1.892 3.508 5.420 4.909 4853 5.231 5.5423.075
Rugstreeppad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 
Totaal 340 2.274 3.034 3.348 3.406 5.438 7.529 6.004 5.864 6.173 6.4943.640
Aanwezige personen:     469 539 609 531 603 639 415 469 101 
 
 
Overzet Brogelerweg - Ellikom, FS7667, x-coörd.: 230.580, y-coörd.: 202.850  
 
Op 29 januari werd hier de paddenoverzet opgezet.   
De overzet verliep ook in een vrij korte periode.  Na een kleine trek in de periode 10-
13 februari, werden de amfibieën weer wakker rond half maart.  
 
In totaal werden maar 1.862 amfibieën overgezet: 1.656 gewone padden, 131 bruine 
kikkers, 3 groene kikkers, 70 alpenwatersalamanders en vooreerst ook 2 kleine 
watersalamanders. In 2005 werden hier ¼ meer dieren overgezet. 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Alpenwatersalamander 7 45 57 28 67 64 67 
Kleine watersalamander 0 0 0 0 0 0 2 
Groene kikker  3 1 0 2 3 2 3 
Bruine kikker 12 141 57 109 128 240 125 
Gewone pad 208 960 807 886 645 2.135 1.588 
Totaal 230 1.147 901 1.025 843 2.442 1.785 
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Overzet Hellestraat - Ellikom, FS7666, x-coörd.: 230.760, y-coörd.: 202.160  

(5 dagen in 2006) 
 
Ook aan de Hellestraat in Ellikom werden door vrijwilligers padden overgezet.  
Slechts 36 dode padden werden er geteld. 
 
 2005 2006 
Salamander 1 0 
Groene kikker  6 0 
Bruine kikker 0 8 
Gewone pad 437 244 
Totaal 444 252 
 
Overzet Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen, FS7865 & FS7865, 
x-coörd.: 232.400, y-coörd.: 201.300  (5 dagen in 2006) 
 
Omdat in deze straat ter hoogte van de Soerbeek (Zoeterbekerbeek) een groot 
aantal dieren werd doodgereden, werd ook deze straat ’s avonds afgelopen, waarbij 
de opgemerkte dieren aan de overkant werden gezet.  In totaal werd 204 dieren 
overgezet op 4 dagen.  
Een groter aantal werd doodgevonden: 272 gewone padden en 4 alpenwater-
salamanders. 
Een tijdelijke snelheidsverlaging over een afstand van 750 m zou hier al veel kunnen 
verhelpen. 
 
 2006 
Bruine kikker  8 
Gewone pad  196 
Totaal 204 
 
Overzet Reppelerweg - Grote Brogel, FS7670,  
x-coörd.: 230.800, y-coörd.: 205.500  (4 dagen in 2006) 
 
Tussen 24 en 27 maart werden aan de zandwinning van Vandewijer langs de 
Reppelerweg 155 gewone padden en 2 bruine kikkers overgezet.  Ook een minder 
goed resultaat dan het vorige jaar.  De populatie blijft bijzonder laag. 
Alpenwatesalamander, Kleine water- en Vinpootsalamander werden niet opgemerkt. 
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Overzet Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal - Peer,  
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950 
 
Door de aanhoudende nachtvorst werd het plaatsen van de schermen tweemaal 
uitgesteld en pas op zaterdag 11 februari geplaatst. De schermen werden donderdag 
6 en zaterdag 8 april opgeruimd. 
De eigenlijke trek kwam ook laat op gang door het aanhoudende koude weer. 
Namelijk vanaf 24 maart, enkele weken later dan normaal. Daarvoor zijn er 2 kleine 
periodes geweest met zachtere temperaturen, waarin toch al enkele dieren overgezet 
werden. 
In totaal werden 2.279 dieren overgezet, waarvan 1.578 gewone padden, 526 bruine 
kikkers, 14 groene kikkers en 161 alpenwatersalamanders.  

 
 2004 2005 2006 
Alpenwatersalamander 77 208 161 
Groene kikker  23 47 14 
Bruine kikker 137 1.098 526 
Gewone pad 964 1.343 1.578 
Totaal 1.201 2.696 2.279 
 
Dit jaar werden in totaal 417 dieren minder overgezet. Alleen het aantal padden is 
gestegen tegenover vorig jaar, nl. 1.578 t.o.v. 1.343. 
Wat vooral opvalt is het aantal bruine kikkers dat gehalveerd is t..o.v. vorig jaar, 
slechts 526. Zou het lang aanhoudende vriesweer hier iets mee te maken hebben? 
 
Overzicht per emmer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De figuur laat duidelijk zien dat de meeste dieren in de buurt van de Dommel de 
Omleidingsweg en de Steenweg op Wijchmaal oversteken. Net zoals vorig jaar 
vonden we de meeste bruine kikkers aan het braakliggende terrein naast de woning 
van architect Van Oostveldt. 
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Verkeersslachtoffers 
 
De dode dieren werden maar sporadisch geteld, maar volgende tabel laat toch zien 
dat er nog veel dieren het slachtoffer zijn geworden van het drukke verkeer. Zelfs op 
het fietspad!! 
 

Dode dieren 2006 

Datum Plaats Gewone 
Pad 

Alpenwater 
salamander Totaal 

25 feb Fietspad   1 1 

09 mar V Oostveldt 3   3 
25 mar Omleidingsweg 2 1 3 
  Stwg Wijchmaal 15   15 
  Fietspad   2 2 
26 mar Stwg Wijchmaal 10 1 11 
27 mar Fietspad 1   1 
  Stwg Wijchmaal 2   2 
29 mar Fietspad 2   2 
  Stwg Wijchmaal 3   3 
30 mar Stwg Wijchmaal 9   9 
31 mar Fietspad 4   4 
  Stwg Wijchmaal 3   3 
  Omleidingsweg 4   4 
Totaal 58 5 63 

Publieke overzetacties 
 
Er werden 5 publieke overzetacties georganiseerd, iedere zaterdagavond in maart en 
de eerste zaterdagavond van april. Deze laatste werd nog toegevoegd omdat het 
begin maart veel te koud was en de trek pas eind maart echt begon. 
 
Daarnaast zijn er leerlingen van het 5de leerjaar van Peer komen kijken hoe de 
paddenoverzet in zijn werk gaat.  
 
Ook leerlingen van de eerste graad van Agnetendal hebben tijdens hun Cractiedag 
kennis gemaakt met de paddenoverzetactie. 
 
Aantal bezoekers 
Datum Volwassenen Kinderen Begeleiders Totaal Opmerking 
Za 04 mar 3 1 2 6   
Za 11 mar 1 1 1 3   
Za 18 mar 2 3 2 7   
Za 25 mar 4 8 4 16   
Di 28 mar 1 19 2 22 Vijfde leerjaar Peer 
Wo 29 mar 3 12 2 17 Cractiedag Agnetendal 
Za 01 apr 4 4 3 11   
Totaal 18 48 16 82   
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Verloop van de overzet in 2006 
 
In den Damp - Wijshagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brogelerweg - Ellikom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hellestraat - Ellikom 
 
 
 
 
 
 
 
Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen 
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Reppelerweg - Grote Brogel  
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Freddy Janssens & Robert Van Dingenen 
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TERUG KWABAAL IN DE ABEEK 
 
De kwabaal, de enige  vertegenwoordiger van de kabeljauwachtigen die zijn  
volledige levenscyclus in het zoetwater doorbrengt, is sinds 1960-1970 uitgestorven 
in België.  
De historische aanwezigheid van kwabaal in Limburg, met name in de vallei van de 
Demer, in de Grensmaas en enkele van haar zijbeken waaronder de Abeek en de 
Witbeek, de Lossing en de Bosbeek en Zanderbeek wordt gemeld door Gaethofs & 
De Vocht  in hun historisch visonderzoek. 
Mogelijke oorzaken voor deze achteruitgang waren waterverontreiniging, 
habitatdegradatie en verlies van of het onbereikbaar worden van geschikte 
paaigronden. Hoewel de waterkwaliteit van onze Vlaamse rivieren de laatste 
decennia gestaag verbeterd is en er meer aandacht wordt besteed aan het 
verbeteren van de beekstructuur en het verzekeren van een vrije vismigratie, is er 
door de afwezigheid van bronpopulaties in de directe omgeving geen natuurlijk 
herstel van kwabaalpopulaties mogelijk. 
 
De volwassen  
kwabalen leven 
in de grotere  
rivieren en meren.  
De voorplanting gebeurt in               de bovenlopen van rivieren en beken. De 
bovenlopen met hun holle oevers en structuurrijk patroon geven de nodige 
bescherming aan de adulte en subadulte kwabalen. Bij de minste verstoring zoeken 
de jonge kwabalen onmiddellijk een geschikte schuilplaats op. Dit gaat van 
bodembegroeiing, takken en bladafval tot stenen en stronken.  
 
Daarom werd door het vroegere AMINAL afdeling Bos en Groen (nu het Agentschap 
voor Natuur en Bos) een model-herintroductieprogramma opgestart waarin de 
mogelijkheden en voorwaarden voor een herintroductie van de kwabaal in 
Vlaanderen worden nagegaan. Het programma bestaat uit drie stappen: een 
haalbaarheidsstudie, de eigenlijke herintroductie en een opvolgende studie waarin de 
gevolgen van de uitzetting op het aquatisch systeem nauwgezet opgevolgd worden.  
 
De haalbaarheidsstudie zelf bestaat uit drie luiken: 

1. Een populatiegenetisch onderzoek waarbij de bronpopulaties van kwabaal 
werden gekarakteriseerd.  

2. Het opstarten van een kweekprogramma van de soort onder gecontroleerde 
omstandigheden. Het Centrum voor Visteelt is er reeds meerdere 
opeenvolgende jaren in geslaagd om een volledige paaicyclus van de kwabaal 
met succes te doorlopen zodat er nu voldoende aantallen beschikbaar zijn 
voor een herintroductie van de soort. 

3. Een onderzoek naar de biologie van de kwabaal, met bijzondere aandacht 
voor het habitatgebruik en de paaimigratie van de soort, zijn actuele 
verspreiding in Europa en zijn historische verspreiding in Vlaanderen.  
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Bespreking habitatkwaliteit Abeek 
 
Door de goede waterkwaliteit en het voorkomen van een zijbeek waarin geschikte 
paaihabitats aanwezig zijn, heeft de locatie aan de monding van de Gielisbeek in de 
Abeek een hoge potentie voor de kwabaal. Deze locatie heeft tevens een hoge 
geschiktheid voor de adulte en subadulte kwabalen. Aan de locatie te Reppel werden 
geen zijbeken aangetroffen, en ook in de Abeek zelf bleek geen geschikt paaihabitat 
voor te komen. Dit laatste kan verklaard worden door het ontbreken van ondiepere, 
plantenrijke microhabitats in de Abeek, vermoedelijk ten gevolge van het feit dat op 
deze locatie recentelijk geruimd was. Deze locatie is echter wel geschikt voor adulte 
en subadulte kwabalen. 
 
Aanbevelingen beheer Abeek 
 
Op het tracé ‘Reppelermolen tot grenspaal 160’ is een ruimingsregime van 
toepassing waarbij zowel taludmaaiing als bodemmaaiing worden voorzien. Bij 
taludmaaiing worden de linker- en rechteroever alternerend gemaaid gedurende pare 
en onpare jaren. Bij bodemmaaiing wordt 2/3 van het bodemkruid met een maaikorf 
gemaaid.  
Het alternerend maaien geeft uitwijkmogelijkheden aan de visfauna doordat er 
steeds oeverstroken ongemaaid blijven hetzij aan de linker- hetzij aan de 
rechteroever. Niettemin kan de vorming van bepaalde microhabitats zoals holtes in 
de oever hierdoor worden vertraagd of zelfs geheel tegengehouden. Om een zo 
gunstig mogelijk habitat voor de kwabaal te bekomen verdient het geheel achterwege 
laten van maaiingen daarom de voorkeur. Bovendien krijgen hierdoor microhabitats 
met ondiepe vegetatierijke oeverzones de kans om zich spontaan te ontwikkelen, 
waardoor er ook in de Abeek zelf geschikte paaihabitats kunnen ontstaan. Het 
ontbreken van geschikte paaiplaatsen op de locatie te Reppel is echter ook op te 
lossen door de vrije vismigratie te verzekeren tussen deze locatie en de locatie aan 
de Gielisbeek. Deze laatste locatie beschikt immers over een zijbeek waarin 
voldoende geschikte paaihabitats voorkomen én ligt stroomopwaarts ten opzichte 
van de locatie te Reppel. De locatie aan de Gielisbeek is zonder meer geschikt voor 
de kwabaal, maatregelen om het habitat te verbeteren zijn dan ook overbodig. Het is 
zinvoller om te trachten het reeds aanwezige habitat te behouden. 
 
Toekomst voor de Kwabaal in Abeek 
 
In oktober 2006 werden de eerste éénzomerige kwabalen uitgezet in de Abeek 
verspreid over 15 locaties gaande van de Dorpermolen tot aan de Binkermolen. Het 
aantal uitgezette exemplaren bedraagt 3.000 stuks. In het voorjaar van 2007 zullen 
er terug afvissingen gebeuren voor de opvolging van het project. Deze twee 
besproken acties zullen zich de komende vier jaar herhalen. 
 
Uit dit project blijkt nogmaals hoe belangrijk de Abeek en haar structuur is. Door het 
aankopen van zoveel mogelijk oeverlengte kunnen we het mooie habitat voor deze 
soort bewaren.  
 
Het volledige onderzoek kan je vinden op de website van INBO. 
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2006 
 
Educatief natuurbeheer is een project waarin 
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. Er zijn eveneens beheer- of 
werkdagen en belevings- en onderzoeks-
momenten die in de natuur beleefd en gedaan 
worden. 
In het nieuwe jaar 2006 werd vervolg gegeven 
van de delen die in het schooljaar 2005-2006 
gestart waren 
 
Basisonderwijs Grote Brogel, Erpekom, Wijshagen en Ellikom hadden hun 
beheerwerkdagen in 2005. 
 
Bijzonder Onderwijs St-Elisabeth Wijchmaal deed voor de eerste maal mee, zij waren 
ook de eerste school die beheerwerken uitvoerde in 2006. Hun gebied is de 
Mullemerbemden in Peer. Houtopslag rond de kleine poel werd afgezaagd, zodat er 
meer licht en leven in dit water kan komen. Buiten zijn, werken en bewegen is een 
wereld waar de kinderen zich goed voelen. 
 
Op 23 januari gingen de leerlingen van Gemeenschapsonderwijs Meeuwen verder 

met het kappen van een jong sparrenbos in de omgeving van de vroegere 
Bullenschool. Zij zijn vaste waarden op dat perceel om op termijn dat bos helemaal te 
kappen en geleidelijk te laten omvormen naar loofhout, zoals voorzien in onze 
beheervisie voor de Abeekvallei. 
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Vanaf maart is Kobe Janssen de educatief medewerker, hij komt in de plaats van 
Corina Cools, die natuurwachter is geworden. Bij deze willen we haar bedanken voor 
de korte maar deskundige begeleiding van de klassen in ons reservaat. 
 
De leerlingen van het 
Basisonderwijs Klim-op 
Meeuwen en Plockroy 
werden ingezet om de 
streekvreemde planten en 
boompjes op de percelen 
aan de Gestelbemden en 
Vliegeneinde te verwijderen 
en te versnipperen. De 
Sociale Werkplaats 
bediende de hakselmachine. 
Het verwijderen van deze 
exoten draagt bij tot het 
versterken en opwaarderen 
van de eigenheid van een 
streek. 
 
Vanaf april begonnen de wandelingen en onderzoeken. De leerlingen van de 
respectievelijke scholen verkennen en beleven de natuur en het landschap, zij 
nemen het op als wezenlijk deel van hun eigen omgeving. Bij de onderzoeken leren 
zij naar de details te kijken, de natuur te lezen, welke insecten, vogels, waterdieren er 
leven en welke planten er groeien. Op termijn zullen zij de samenhang in die 
verscheidenheid begrijpen en de noodzaak en er het functionele er van inzien. De 
boodschap van het educatief natuurbeheer is de natuur waarderen en naar waarde 
schatten. 
 
Na de grote vakantie zijn in oktober de beheerwerken weer begonnen door 
basisscholen van Erpekom, Wijshagen en Ellikom. Basisschool Grote Brogel voerde 
op 23 november beheerwerken uit aan het Monshof in Reppel.  

Overzicht educatief natuurbeheer 2006

School Gemeente Werkdagen Wandelingen Gebieden
BO St-Elisabeth Wijchmaal Peer 12 jan 06 Dommelvallei/    Mullemerbemden

GO De Boomgaard Meeuwen Meeuwen 23 jan 06 Abeekvallei/   Bullen

BS Klim-op Meeuwen en Plockroy Meeuwen 20 t.e.m.24 mrt 06 Abeekvallei/   Gestelbemden en Vliegeneinde 

BS Ellikom Peer 18 apr 06 Abeekvallei/Erpercommer beemden

BS Klim-op Meeuwen en Plockroy Meeuwen 11 en 12 mei 06 Abeekvallei/   Gestelbemden 

BS Grote-Brogel Bocholt 23 mei 06 Abeekvallei/   Monsbemden 

VB Wijshagen Peer 02 jun 06 Abeekvallei/Erpercommerbemden 
BS Erpecom Peer 15 jun 06 Abeekvallei/Erpercommerbemden 

GO De Boomgaard Meeuwen Meeuwen 22 jun 06 Abeekvallei/   Gestelbemden 

BS Erpecom Peer 17 okt. 06 Abeekvallei/  Erpecommerbeemden
BS Wijshagen Peer 17 okt. 06 Abeekvallei/  Erpecommerbeemden
BS Ellikom Peer 18 okt. 06 Abeekvallei/  Erpecommerbeemden

 
Jan Hendrikx 
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CRACTIEDAG VAN HET AGNETENDAL 
 
Op woensdag 29 maart was het weer cractiedag voor de leerlingen van de eerste 
graad van het Agnetendal te Peer. Dit jaar kozen de leerlingen van de werkgroep 
rond milieu niet voor beheerwerken, maar ging hun interesse naar de 

paddenoverzetactie en een wandeling in het 
natuurreservaat van de Abeek. 

 
In een druilerige regenbui verzamelden om 9 
uur 12 leerlingen en 3 leerkrachten aan de 
kringwinkel Esmeralda te Peer om kennis te 
maken met de paddenoverzetactie. Hier werd 
hen uitgelegd waarom deze beestjes in het 
voorjaar steeds weer naar het water trekken 
en hoe wij ze daarbij veilig over de straat 
helpen. De paddentrekperiode was eigenlijk al 
op zijn einde maar toch kregen de kinderen 
nog de gelegenheid om zelf ook een aantal 
dieren over te zetten. 
 

Daarna werd er koers gezet richting het Monshof 
te Reppel voor de natuurwandeling. Maar eerst 
zijn we in de buurt een lekkere warme choco gaan 
drinken om te bekomen van de regen en de 
koude. Na deze verwarmende pauze begonnen de 
leerlingen met de verkenning van het 
natuurreservaat aan het Monshof. Hier werden de 
eerste voorboden van de lente waargenomen: 5 
boerenzwaluwen! In de omliggende vijvers werd 
door de leerlingen ook kikkerdril en eisnoeren van 
padden ontdekt. Tijdens deze wandeling konden 
de kinderen ook kennis maken met de 
gallowayrunderen die instaan voor de begrazing 
van het gebied. Er was ook veel interesse voor de 
insectenvallen die verspreid staan op het terrein. 

 
Ondanks het frisse en natte weer hebben we 
toch genoten van de natuur. De leerlingen en 
de leerkrachten waren zeer enthousiast over 
deze voormiddag en zouden graag volgend 
jaar tijdens de cractiedag opnieuw een 
activiteit organiseren in samenwerking met 
Natuurpunt. 
Als presentje was er een heerlijke fles wijn 
voor de gids, die zich die natuurlijk heeft laten 
smaken. 
 

Robert Van Dingenen 
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GEMEENTEN ADOPTEREN LIMBURGSE SOORTEN 
 

 
 
Het provinciebestuur van Limburg heeft samen met de Limburgse regionale 
landschappen het initiatief genomen om te starten met een uniek voorbeeldproject 
voor Europa: het project “Limburgse soorten”. Eén van de doelstellingen van het 
project is dat gemeentebesturen een zeldzame of bedreigde Limburgse soort 
“adopteren” om er zorg voor te dragen. Een soort van foster-parents-plan voor onze 
planten en dieren, zeg maar.  
Alle 44 Limburgse gemeenten adopteerden reeds een soort. Peer heeft gekozen 
voor de mysterieuze Knoflookpad, Meeuwen-Gruitrode adopteert de Boskrekel en 
Bocholt neemt de Geelgors onder de vleugels. 
 
De volgende stap is het opstellen van een actieplan en het uitvoeren van de eerste 
concrete beschermingsmaatregelen om deze soorten de nodige kansen te geven. 
Vanzelfsprekend steunt Natuurpunt dit project om de geadopteerde soorten een 
betere toekomst te geven in de 44 Limburgse gemeenten. 
 

Marleen Massonnet  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Het Belang van Limburg, 17 en 18 juni 2006: “44 Limburgse gemeenten adopteren dieren en planten” 
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LIFE-PROJECT DANAH 
 
Life-project DANAH is een Europees natuurherstelproject op 12 militaire domeinen in 
Vlaanderen waarvoor Defensie en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de 
Vlaamse overheid de krachten bundelen. 
Vandaar DANAH = Defensie + ANB + NAtuurHerstel op Militaire Domeinen in 
Vlaanderen. 
 

 
 
Beide overheden gingen in 2003 een engagement aan om tegen eind 2008 de 
unieke natuurwaarden op 12 militaire domeinen in Vlaanderen te versterken, zonder 
een belemmering te vormen voor het prioritaire militair gebruik. Het is dankzij deze 
militaire activiteiten en de daarbij behorende bescherming van de gebieden dat wij in 
Vlaanderen nog over zulke uitzonderlijke natuurgebieden beschikken. 
 
 
Een van deze terreinen is het 
schietveld van de Luchtmacht 
gelegen in Houthalen-Hechteren en 
Meeuwen-Gruitrode. Dit terrein met 
een oppervlakte van 2400 ha behoort 
tot het NATURA2000-netwerk. Het 
natuurreservaat Abeekvallei grenst 
van ‘In den Damp’ tot aan de 
‘Maastrichterheide’ aan dit grote 
heidegebied. 
De gemeentebesturen van de 
aangrenzende gemeenten en leden 
van betrokken natuurbehouds-
verenigingen werden op 16 november 
uitgenodigd op de voorstelling van het 
Life-project DANAH. 
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Met een terreinwagen werden de genodigden, het Life-team en de betrokken 
militairen (milieudienst en verantwoordelijken schietveld), waaronder Robert Van 
Dingenen, naar de verschillende locaties gebracht waar de eerste fasen van 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd werden. Zo konden ze de opzet en doelstellingen 
waarnemen. 

  
 
Heideherstel wordt beoogd door 
maaien, plaggen, preventief 
branden en begrazing door 
schapen. Vennen zullen de 
nodige aandacht krijgen, opdat 
de beoogde fauna en flora zich 
kunnen ontwikkelen. Door het 
verwijderen van het heide-
bedreigende pijpenstrootje wordt 
de brandgevoeligheid en het 
brandrisico van dit gebied ook 
aanzienlijk verlaagd. 
 
 

 
Bij het onderhoud en de aanleg van de noodzakelijke brandwegen wordt er gestreefd 
naar een evenwicht tussen het functionele, de standaardnormen en de ecologie. 
In de bosgebieden, waaronder het voormalige domein Masy, worden bedreigende 
uitheemse bomen en struiken verwijderd en streeft men op termijn naar een parkbos.  
 
 
 
 

 Defensie en het Life-team streven 
naar een continuïteit zowel in 
uitvoering en behoud als naar 
harmonie tussen militaire activiteit en 
de natuur. De meerwaarde voor de 
natuur in Vlaanderen, Limburg, de 
gemeenten Houthalen-Hechteren, 
Meeuwen-Gruitrode, Peer en ons 
reservaat is daardoor verzekerd. 
Het Life-project DANAH is een goed 
en doordacht project waarbij Defensie 
en natuur voordeel hebben. 
 

 
 

Jan Hendrikx en Robert Van Dingenen 
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VERKOOP HERBRUIKBARE BEKERS  
TIJDENS BRBF PEER 14-15-16 JULI 2006 
 
brbf 2006, zonnig en milieuvriendelijk 
 

Ook dit jaar werd door de Natuurpuntafdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer in 
samenwerking met Braek-Away vzw, de organisator van het Belgium Rhythm ‘n’ 
Blues Festival Peer, de stad Peer een 
inspanning gedaan rondom “het milieu”. 
Minder afval in ’t algemeen en minder afval op 
de weide is de doelstelling. Aan de ingang en 
in het ”groen cafe” werden herbruikbare brbf-
bekers verkocht door medewerkers van onze 
afdeling. De bekers worden vakkundig 
gespoeld en gevuld.  Deze bekers worden 
door de stad Peer aangekocht. Natuurpunt 
betaalt aan de stad Peer € 0,50 per verkochte 
beker.  
De bekers werden verkocht aan € 1,50 per 
stuk, bij teruggave kreeg de koper € 1,00 
terug. 
De bluesliefhebbers die naar Peer komen 
kennen na 6 jaar het systeem en de bedoeling. 
De verkoop verliep dan ook spontaan. Na 
deze jaren is het voor ons duidelijk dat een 
aantal mensen een bewuste keuze maakt.  
1.720 herbruikbare bekers werden verkocht, 
560 werden teruggebracht, 1160 bekers 
werden als souvenir mee naar huis genomen 
Op ca. 8.000 mensen per dag (20.000 mensen over drie dagen) is dit 13 % van het 
bezoekersaantal. Naar vrije milieukeuze is dit vrij goed.  
Voor het tweede jaar op rij werden ook composteerbare Maesbierbekers gebruikt. 
Binnen de 50 dagen veranderen de bekertjes in water, koolzuurgas en humus of in 
andere woorden "groenafval" ten top. Ook niet-afbreekbare bekers, duidelijk 
herkenbaar aan een rode kleur waren nog in omloop. 
In ruil voor 75 lege afbreekbare of 75 niet-afbreekbare bierbekers kregen de mensen 
een hoofdbandje. Het waren vooral de kinderen die tienduizende, vooral 
afbreekbare, Maes-bierbekers hebben binnengebracht. Door de medewerkers van 
Natuurpunt werden deze in daarvoor bestemde containers gedeponeerd. 
De combinatie van herbruik- en afbreekbare bekers resulteert in een 80 à 85 % 
milieuvriendelijk gedrag.Het was aangenaam te vertoeven op het bluesfestival, waar 
pinten pakken een nieuwe betekenis heeft. 
Voor de stad Peer het realiseren van een milieudoelstelling, voor de Natuurpunt-
afdeling een goede bron van inkomsten en voor Braek-Away vzw een bevestiging 
van hun goede intenties. 
.  

Jan Hendrikx 
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP  
4 NOVEMBER 2006 IN PEER 
 
Streekeigen tuinen met streekeigen planten 
 
Elk najaar organiseert Natuurpunt Limburg 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.  
Naar aanleiding van deze plantenverkoop en de uitgave van een wandelgids werden 
dit jaar Litefield-laarzen te koop aangeboden. 
De verkoop van deze planten en laarzen gebeurt door de plaatselijke afdelingen van 
Natuurpunt. Met deze actie steun je onze vereniging en de natuur in je buurt. 
Voor afdeling Meeuwen-Gruitrode/Peer gebeurde dit op de terreinen van de 
technische dienst van de stad Peer langs het vernieuwde recyclagepark. 
Voor de afhaalplaats Peer hadden 39 mensen bestellingen gedaan voor een totaal 
van 2003 planten, 18 zakjes bloemenzaad, 13 zakken compost en 6 paar laarzen. 
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 hun diensten en gebruik te mogen hebben 
gemaakt van hun infrastructuur. 
 

 
 

Jan Hendrikx
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WANDELKALENDER 
 
Zondag 14 januari: Wandeling in de 
Abeekvallei in de omgeving van het 
Monshof 
Het gebied rond het Monshof is het grootste 
aaneengesloten deel van het natuurreservaat. 
De variatie in biotopen is er groot. Tijdens de 
wandeling passeren we natte broekbossen, 
moerassen, graasweiden, akkerpercelen,…. 

Het gebied wordt ook permanent begraasd 
door galloways. Zij houden de vegetatie kort 

en voorkomen verbossing en geven zo andere 
planten en dieren meer kansen om zich te 

vestigen en te overleven. 
Voor de wandeling vertrekken we samen aan de kerk van Reppel om 9u. Stevige 
wandelschoenen zijn aan te raden, bij nat weer zijn laarzen een must. 
 
Zondag 15 april: Vogelwandeling op het Militair domein 
Uitgestrekte heidegebieden zijn zeldzaam geworden in Vlaanderen. De grootste 
gebieden komen nog voor op de militaire domeinen zoals dat ook in Meeuwen en 
Helchteren het geval is. We gaan tijdens de wandeling op zoek naar de typische 
vogels die voorkomen in dit bijzondere biotoop. 
Samenkomst is om 7u. ’s morgens aan het kruispunt Gestelstraat-Kolisbergen in 
Meeuwen. Vergeet je verrekijker niet! 
 
 
Zondag 10 juni: Aardgas fiets- en wandelhappening 
Fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers kunnen op deze dag hun hartje ophalen in 
het prachtige decor van de Abeekvallei. Er zijn drie uitgewerkte fietsroutes en je kan 
onder begeleiding van een natuurgids verschillende wandelingen maken. In het 
schutterslokaal van Ellikom is er doorlopend animatie voor jong en oud en een 
natuurcafé voor de dorstigen. 
 
 
Zaterdag 23 juni: Nachtzwaluwenwandeling 
De rand van het militair domein herbergt een vrij grote populatie van de nachtzwaluw. 
Deze bijzonder vogel is er enkel in de zomermaanden te vinden. Nadat hij hier 
gebroed heeft trekt hij immers terug naar Afrika om er de winter door te brengen. 
We komen samen aan het kruispunt van de Kolisbergen en Gestelstraat om 21u. 
Stevige schoenen zijn aan te raden.  
 
Zondag 1 juli: Wandeling door bloemrijke hooilanden van de Abeekvalllei 
Natuurpunt beheert verschillende hooilanden verspreid over de Abeekvallei. Doordat 
er geen pesticiden en meststoffen worden gebruikt bij het beheer krijgen minder 
productieve plantensoorten ook een kans. In de zomer levert dit een spectaculair 
kleurenpallet van bloeiende planten op. 
Wie wil meegenieten van deze bloemenpracht wordt verwacht om 9.00u aan het 
kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg (knooppunt 06 van het fietsroutenetwerk RLKM) 
in Grote Brogel. 
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Zondag 22 juli: Fietsuitstap naar de Luysen & Sint-Maartensheide te Bree 
Op de grens met Nederland komt een grote strook aaneengesloten natuur voor 
waarin het Smeetshof, de Luysen en St. Maartensheide zijn gelegen. Dit uitgestrekt 
gebied is een paradijs voor vogels, maar ook andere bijzondere dieren zoals de 
bever vinden hier een goede thuis. We fietsen tot aan het Mariahof in Bree waar we 
met een lokale gids een gedeelte van het gebied verkennen. 
We vertrekken om 10u aan het Buurthuis in Ellikom en zijn omstreeks 18u terug. 
 
Zaterdag 25 augustus: Nacht van de Vleermuis 
Voor al wie meer wil weten over vleermuizen is er een mooie diapresentatie over 
deze luchtacrobaten. We gaan ook buiten op zoek naar vleermuizen en kunnen ze 
zelfs horen met behulp van een bat-detector. 
Afspraak om 20u in de Milieuklas te Peer. 
 
Zondag 26 augustus: Herinneringswandel Pol Vandewal op Solterheide 
Pol was één van de drijvende krachten achter het ontstaan van onze 
Natuurpuntafdeling. Ter herinnering van deze unieke persoonlijkheid organiseren we 
een wandeling te Solterheide, de thuishaven van Pol Vandewal. 
Samenkomst is om 14u aan de kerk van Neerglabbeek. 
 
Zondag 23 september: Natuurwandeling Mullemerbemden 
Het milieu- en natuurleerpad ontvangt jaarlijks honderden leerlingen die er leren over 
het leven in en rond het water. Ook wij bezoeken het gebied rond de Dommel en 
wandelen er door ruige hooilanden, beekbegeleidende bossen en weilanden. 
We vertrekken om 14u aan de Kringwinkel te Peer. Bij nat weer kunnen de 
knuppelpaden onder water staan dus zijn laarzen aan te raden. 
 
Zondag 2 december: Wandeling in de Abeekvallei in de omgeving van de 
Ooievaarsnest 
Het gebied werd vroeger getypeerd door natte hooilanden waarvan er nu nog slechts 
enkele overblijven. Vele zijn achtergelaten en elzen hebben er broekbossen 
gevormd. De drogere stukken zijn omgevormd tot akkers of weilanden voor 
productiedoeleinden.  Tijdens de wandeling zal de nadruk gelegd worden op het 
cultuurhistorisch en landschappelijk aspect van het gebied. 
De wandeling vertrekt om 14u aan het Kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg 
(knooppunt 06 van het fietsroutenetwerk RLKM) in Grote Brogel. 
______________________________________________________________ 
 
WERKKALENDER  
 
Volgende  derde zondagvoormiddagen van de maand zijn er natuurbeheerwerken: 
- 21 januari   16 september    
- 18 februari   21 oktober 
- 18 maart   16 december  
Bijeenkomst buurthuis Ellikom om 9 uur.   
 
Open Natuurdag:  zaterdag 19 november 9u00 – 17u00.  
Bijeenkomst buurthuis Ellikom om 9 uur.   

Inlichtingen Freddy Janssens, 0476 30 67 64 
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