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VOORWOORD 
 
Op het eind van ieder jaar blikken we even terug  naar het voorbije jaar.  We zijn 
steeds druk bezig met de dagelijkse beslommeringen,  maar een terugblik leert ons 
of we al dan niet goed bezig zijn. 
2007 is toch weer een goed gevuld jaar geworden. 
 
Onze bestuursleden namen deel aan talloze overleggroepen.  Zo is onze inbreng in 
de uitwerking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van zeer groot belang.  
De belangrijkste publieksactiviteit was de organisatie van de Aardgaswandel- en 
fietshappening.  Er waren veel vergaderingen nodig om alles in goede banen te 
leiden. Maar het resultaat was positief. We hebben beroep kunnen doen op vele 
vrijwilligers, die prachtig hebben samengewerkt om er een gezellige dag van te 
maken. We danken van harte de mensen van de naburige afdelingen voor hun 
medewerking. 
Begin juni kwam deputé Frank Smeets, samen met schepen Eric Vanmierlo en Peter 
Vanlommel, voorzitter van Natuurpunt Limburg, het plankenpad in Reppel officieel 
openen. Dit plankenpad verbindt de pastorij met de Waterstraat aan de overzijde van 
de Abeek. We hopen dat dit plankenpad binnenkort in een groter wandeltracé kan 
opgenomen worden. 
Zoals ieder jaar namen we ook deel aan enkele publieke activiteiten, zoals de 
toeristische beurs in Peer die elk jaar enkele duizenden bezoekers aan onze stand 
doet passeren, verder het BRBF te Peer waar dit jaar een record aantal herbruikbare 
bekers in omloop gebracht werden. Ook hier zijn we een vaste waarde geworden. 
We hebben samen met de Bond Beter Leefmilieu een kleine campagne gevoerd 
rond het thema “Mijn waterweg”, waar tijdens een bustoer de Abeekvallei werd 
bezocht. 
De oppervlakte die Natuurpunt in het natuurgebied Abeekvallei beheert blijft constant 
groeien.  De grens van 150 ha zal volgend jaar overschreden worden.   Helpende 
handen zijn steeds welkom.  Een mooi resultaat van ons werk is het nieuwe 
heideterrein in de omgeving van de Slagmolen van Ellikom. Daar werd twee jaar 
geleden een terrein geplagd en de  heide bloeit er veelvuldig en uitbundig. Dit jaar 
hebben we voor het eerst een akker ingezaaid met boekweit.  Een klein deel hebben 
we geoogst met de dorsvlegel voor zaaizaad.  
Onze afdeling heeft weer enkele cursusreeksen georganiseerd: een snoeicursus 
hoogstamfruitbomen, een cursus natuur in de tuin en een libellencursus. 
We hebben een bezoek gebracht aan het Nationaal Park Hoge kempen en het 
Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. We bezochten ook de Luysmolen en het 
Mariahof bij de afdeling Bree. 
 
In dit jaarboek kun je dit en nog meer nog eens nalezen. 
Wij wensen al onze lezers een heel mooi  en gelukkig 2008. 
 
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@abeek.be  
 
Secretaris  
Marleen Massonnet, Bocholterweg 30, 3990 Grote Brogel  Tel.: 011 74 80 57 
 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 e-mail: 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, Bovenlinde 13 bus 2, 3990 Peer 
 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  
Erik De Smedt, Rondestraat 3, 3670 Meeuwen Tel.: 011 66 59 69 

GSM: 0478 57 48 79   e-mail: e.desmedt@thrombin.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 
Marc Timmers, Beukenstraat 15, 3670 Meeuwen Tel.: 011 79 41 61 
                           e-mail:marctimmers123@hotmail.com 
Virginie Van Baelen, Nijsenhofstraat 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, Bocholterweg 30, 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, Bocholterweg 30, 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, Bocholterweg 30, 3990 Grote Brogel 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
 
3. Beheerploeg 
 
Conservator 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
Adjunct-conservators 
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen 
Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen 
 
Een tiental mensen komt regelmatig helpen bij de beheerwerken. 
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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 
 
Adviesraad Leefmilieu Meeuwen-Gruitrode 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
Erik De Smedt, Rondestraat 3, 3670 Meeuwen  
Michel Bollen, Bovenlinde 13 bus 2, 3990 Peer 
 
Adviesraad Milieu en Natuur van Peer 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel  
Marleen Massonnet, Bocholterweg 30, 3990 Grote Brogel  
Marina Van Hoef,  Fissebosstraat 16, 3990 Peer 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Meeuwen-Gruitrode 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Peer 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel 
 
Jeugdbond voor Natuur en Milieu 
Virginie Van Baelen, Nijsenhofstraat 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 
 
imburgs 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 
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Wildbeheereenheid De Korhaan Peer, Wildbeheereenheid  De Hei Meeuwen  
en Jachtgroep Reppel  
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
 
 

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 
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2001 79 120 199 
2002 69 91 160 
2003 63 83 146 
2004 63 90 153 
2005 77 101 178 
2006 82 128 210 A
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ta

l 
ge

zi
nn

en
 

2007 94 130 224 
 

Algemene Vergadering 2007 
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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, Coxiestraat 11, 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. 
Door een gift te storten op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt Beheer vzw 
met vermelding projectnummer 8830, draag je rechtstreeks bij tot het verwerven van 
natuurgebieden in de Abeekvallei. Vanaf 30 euro krijg je een attest voor je belastings-
aangifte. 
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 PERSKNIPSELS 
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FEESTELIJKE OPENING PLANKENPAD REPPEL 3 JUNI 2007 
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Samen met een 60-tal sympathisanten en genodigden opende deputé voor leefmilieu 
en natuur Frank Smeets, samen met schepen van leefmilieu Eric Vanmierlo en Peter 
Vanlommel, voorzitter van Natuurpunt Limburg, het plankenpad in Reppel. Dit 300 m 
lange plankenpad verbindt de pastorij en de Monshofstraat over het doorstroom-
moeras en de Abeek met de Waterstraat aan de overzijde.  
Na de opening werd er genoten van de receptie aangeboden door het gemeente-
bestuur van Bocholt. 
Het plankenpad achter de pastorij in Reppel kreeg de naam Pastorijpad na een 
oproep van het gemeentebestuur om een gepaste naam te bedenken.  
Hopelijk kan dit plankenpad binnenkort in een groter wandeltracé opgenomen 
worden. 
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AARDGASFIETS- EN WANDELHAPPENING 10 JUNI 2007 
 
Op 10 juni was het hoogdag voor onze afdeling.  Om promotie te maken voor onze 
natuurgebieden en onze werking  organiseerden we een wandel- en fietshappening.  
 

 
We moesten er wel vroeg voor 
uit de veren, want de 
ochtendwandeling startte om 8 
uur.  Bij terugkomst kregen de 
wandelaars een hartelijk ontbijt. 
Eventjes leek het mis te gaan 
want we waren vergeten spek te 
bestellen, maar een snel 
shoppingtripje deed het euvel in 
het niets verdwijnen. 
 
De rest van de dag was het een 
komen en gaan van wandelaars 
en fietsers.  We mochten ook 
Pol Goossen van de 
televisieserie ‘Thuis’ met hond 
Wap verwelkomen. De op- 
komst was minder dan we 
gehoopt hadden. Een ongunstig 
weerbericht, de processie-
rupsen, een andere fietstocht, 
een schoolfeest en de ver-
kiezingen zullen waarschijnlijk 
meegespeeld hebben.  Maar de 
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aanwezigen waren enthousiast en iedereen was het er mee eens; de sfeer zat goed 
en we hebben het publiek een mooi stukje van de Abeekvallei laten zien. 
Na afloop hebben we de rest van het ontbijt en broodjes op deskundige manier 
weggewerkt.  Zo moesten we ten minste niet met lege maag het hele spel afbreken 
en opruimen. 

Gelukkig mochten we rekenen op de steun van vele bereidwillige vrijwilligers, zonder 
hen zouden we het evenement nooit tot een goed einde gebracht hebben. 
 

 
Dank  aan de velen die meegeholpen hebben.  
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RESERVATENWERKING 2007 ABEEKVALLEI  
 
VEILIGSTELLING 
 
In 2007 werd 3,22 ha aangekocht.  Voor twee aankopen (1,25 ha) dient de notariële 
acte nog te worden verleden.  
Er werden geen bijkomende percelen in huur genomen. 
De oppervlakte Abeekreservaat bedraagt op dit moment 146,78 ha.  
 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in: 
- Wijshagen:  In den damp (1,19 ha); 
- Meeuwen: Voorbroeken (0,75 ha),  

Klokbemden  (0,58 ha),  Slagmolenbemden (0,17 ha); 
- Grote Brogel: De AA bemden (0,50 ha); 
- Reppel: Aen het Steenbroek (0,37 ha) 
 
Voor de situering van de terreinen in beheer wordt verwezen naar de kaarten. 
 
Een 5de 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 2007 ingediend.   De vorige 2 uitbreidingsdossiers zijn nog in behandeling. 
 

NATUURPUNT vzw                                                             
8830   Natuurreservaat ABEEKVALLEI       Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

Kadastraal             Zone               Datum                  Oppervl. Oever
Gem. afd. sectie nummers Deelgem. overeenk. akte inm² Abeek

AANKOPEN                                                                                                                                                                                                          in m

STAND 01-01-2007 1  43  04  54 1  21  87  31 8.537

Vandenheuvel-Snoeks, de consoMG 2 B 124,125,126,127a+b,128,129,130,131 Wijshagen In den damp 2 07/12/06 05/10/07   1 19 00 250
Kelchtermans Marcel en cns MG 3 B 178b Ellikom Meeuwerkant 3 15/02/07 14/06/07     15 80
Palmers-Hilkens Hubertus MG 1 A 872, 873 Meeuwen Klokbemden 3 03/04/07 14/06/07     27 70 33
Loos-Derickx Martin MG 1 C 1489,1490,1491,1492 Meeuwen Voorbroeken 2 17/08/07     74 60
Indekeu Helena en cns. MG 1 A 845,965,966 Meeuwen Klokbemden, Slagmolen bemden 3 12/09/07 08/11/07     47 50 80

STAND 01-01-2008       1  24  71  91 8.900
Thaens BO 2 B 540b6 Reppel Aen het Steenbroek 4 25/10/07     37 35
Weltens-Palmans Consoorten PE 3 B 174 Grote Brogel De AA bemden 4 30/11/07     51 50 110

Totaal aankopen           1  25  60  76 9.010

Bocholt                        19  19  19
Meeuwen-Gruitrode   67  01  23
Peer  39  40  34

TOTAAL 125  60  76
HUUR

GEEN BIJKOMENDE PERCELEN IN HUUR IN 2006                                                                                                                                                                                                         

STAND 01-01-2008   21  17  23   21  17  23 830

Totaal huur                                Bocholt                        8  14  87
Meeuwen-Gruitrode   10  62  76
Peer  2  39  60

TOTAAL 21  17  23

ALG. TOTAAL                   Bocholt                        27  34  06
Meeuwen-Gruitrode   77  63  99
Peer  41  79  94

TOTAAL 146  77  99

Verdeling beheerde oppervlakte 

Peer
28%

Bocholt 
19%

Meeuwen-
Gruitrode

52%

Evolutie oppervlakte in beheer

  20  00  00
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  80  00  00
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REGULIER -  INRICHTINGS- 
EN OMVORMINGSBEHEER 
 
De Sociale werkplaats ‘Natuur- en 
landschapszorg’ zorgde, naast het reguliere 
beheer, voor de afwerking van het plankenpad 
door bijkomend nog 60 m plankenpad aan te 
leggen aan de kant van de Waterstraat in 
Reppel. De feestelijke opening vond plaats op 
3 juni 2007. 
 
Het heideperceel op de Maastrichterhei in 
Peer werd in mei afgerasterd met schrikdraad.  
Paarden van een aangrenzende boer werden 
ingeschakeld om het pijpenstrootje terug te 
dringen. 
 
Een 7-tal aangekondigde beheerwerken 
(zondagvoormiddagen) werden georgani-
seerd. Ook werd er nog op vele andere 
momenten de handen uit de mouwen 
gestoken.  Veel werk werd uitgevoerd door de 
leden van Natuurpunt en Wildbeheereenheid 
‘De Korhaan’. Honderden leerlingen werkten 
mee in het kader van het natuureducatieve 
beheer. 
 
Op woensdagavonden in de zomervakantie werd reuzenbalsemien bestreden door 
deze uit te trekken en af te maaien. Deze exoot blijft zich uitbreiden ten koste van 
heel wat andere planten. Ook de haag rond het Monshof werd gesnoeid.  Ook de 
bramen en berken- en dennenopslag op de heidepercelen Aen de Slagmolen in 
Ellikom  werden uitgetrokken.  
 
De maai- en hooiwerken verliepen ook dit jaar door het natte weer minder vlot.  De 
meeste hooilanden werden wel tweemaal gemaaid. 
 
In de voormiddag op de Dag van de Natuur maaiden we op 2 vroegere 
weekendpercelen, trokken we elzen uit en kapten we de nog voorkomende 
laurierkers.  ’s Namiddags werd er gewerkt op de heidepercelen in Ellikom. 
 
Ook werd op diverse plaatsen gewerkt in het kader van het educatieve natuurbeheer.  
Zie hiervoor verder in dit jaarboek. 
 
Onze 11 galloways verbleven voorbije winter op het Smeetshof in Bocholt.  Eind 
januari kwam er nog onverwacht een stiertje bij.  De jonge stier (Fredje) van 
november 2004 was, juist voor hij os werd, nog actief geweest. 
De dieren werden eind april weer verdeeld over 3 locaties: omgeving Monshof (5 
koeien en het kalfje), Berenheide bemden – Slagmolen bemden in Ellikom (2 ossen) 
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en Grote Heide Bullen (4 ossen).  Deze 4 ossen werden half mei overgezet naar In 
den Damp Wijshagen (2 ossen) en de Donderslagheide (2 ossen). 
Begin oktober werden de 2 ossen van de Berenheide bemden – Slagmolen bemden 
overgezet naar Meeuwerkant, de 2 ossen van Berenheide bemden – Slagmolen 
werden verhuisd naar  Meeuwerkant in Ellikom. 
Eind oktober werden we andermaal verblijd door de geboorte van een licht bruin  
stiertje en een dag later weer door de geboorte van een zwart stiertje. Onze koeien 
hadden in de voorbije winter het gezelschap gekregen van een overwinterend stiertje 
van de Maten (Genk), dat door de draad was gegaan. 
De 2 ossen van de Donderslagheide werden begin november terug naar Muizen-
Mechelen vervoerd, na een verblijf bij ons van 4 en een half jaar.  Deze 2 vrij grote 
en zware ossen waren een beetje te eigenzinnig geworden en daardoor moeilijk 
handelbaar. 
Eind november werden 4 ossen voor overwintering afgevoerd naar het Smeetshof in 
Bocholt; begin december volgden de 5 koeien en de 3 stiertjes. 

onverwachte hulp van 
leerlingen Mater Dei Overpelt 
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WANDELINGEN 
 
Een 5-tal publieke wandelingen werd in en rond het natuurgebied Abeekvallei 
georganiseerd.     
Ook enkele organisaties bezochten ons natuurgebied. 
De fiets- en wandelhappening op zondag 10 juni bracht behoorlijk wat mensen in 
beweging.   Ook Pol Goossen (Frank Bomans van ‘Thuis’), peter van Natuurpunt, 
was er. 
De bustour van de Bond Beter Leefmilieu deed op 18 november de Abeek aan in het 
kader van “Mijn Waterweg”. 
Er is ondertussen wel beweging gekomen in het dossier “wandelcircuits Ellikom-
Erpekom”.  Een doorsteek tussen de Erpekom  (Erpecommerbemden) en Ellikom 
(Meeuwerkant) werd gevonden.   Bouwvergunningen voor het plankenpad en een 
houten brug over de Abeek werden aangevraagd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANNING 
 
In 2008 zal getracht worden om de wandelscircuits Ellikom-Erpekom uit te bouwen 
met ook de aanleg van een plankenpad tussen Ellikom en Erpekom en van de 
plaatsing van  een houten brug over de Abeek. 
Een aantal populierenaanplanten in Reppel zullen verdwijnen om deels plaats te 
maken voor een inheems eiken-elzenbos. 
Ook een aantal weekendverblijven worden ‘vernatuurlijkt’. 
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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. 
 
Inrichting en beheer: 
 
Op het perceel Maastrichterheide (Coenjaerts) werd op 1 februari over een 
oppervlakte van 3 maal 10 bij 10 m geplagd om het uitzaaien van de kleiner 
wordende populatie klokjesgentianen te bevorderen. Struikhei en dophei, samen met 
vele andere planten lieten zich al zien. 
Het perceel tegen het Militaire domein ter hoogte van de vroegere Bullenschool werd 
in het voorjaar begraasd door onze galloways (4 ossen). Twee ossen werden half 
mei overgezet naar het gemeentelijke heideperceel langs de Weg naar Zwartberg. 
De twee andere ossen werden overgezet naar de begrazingsblok ‘In den Damp – 
Gestelbemden’ (zone 2).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Acties: 
 
Overzetactie amfibieën ter hoogte van In den Damp (Het Broek): zie hiervoor elders. 

plagplaats 
Maastrichterheide Peer 
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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 2-tal plaatsen voor 1,94 ha gronden aangekocht in 2007: 
- In den damp: vroeger weekendverblijf langs 2 zijden van de Abeek met 4 vijvers, 
oppervlakte 1,19 ha; 
- Voorbroeken: in het verleden sterk bemest weiland, oppervlakte 0,75 ha langs de 
Bullenbeek. 
 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 29,83 ha.  
 
Inrichting en beheer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het perceel Gestelbemden werd in het voorjaar door de Sociale werkplaats gemaaid.  
Tussen half mei en eind november werden 2 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.  Een enkel perceel werd gehooid. 
De coniferen bij de weekendvijvers langs de Krommendijk werden verwijderd. 
 
Op de Dag van de Natuur werden op Vliegeneinde de oevers van 2 vijvers nog 
gemaaid en laurierkersen gekapt. 

blauwe reiger aan 
herstelde vijver 
Vliegeneinde 



_                                                  NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI 
 

                                                                                                                                                                                                         _          
JAARBOEK 2007 NATUURPUNT 

MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

24



_                                                  NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI 
 

                                                                                                                                                                                                         _          
JAARBOEK 2007 NATUURPUNT 

MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

25

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 drietal plaatsen werd het natuurgebied met een totaal van 0,91 ha uitgebreid: 
- Klokbemden: populierenaanplant met loofhoutondergroei, oppervlakte 0,28 ha en 
wilgenstruweel-elzenbroek, oppervlakte 0,30 ha; 
- Slagmolenbemden,  populierenaanplant, oppervlakte 0,17 ha; 
- Meeuwerkant: deels elzenbos, deels eikenbos, oppervlakte 0,16 ha. 
 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 39,72 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
De hooilanden en een deel van de rietlanden op de Erpecommerbemden werden 
tweemaal gemaaid door de Sociale werkplaats.  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. 
De begrazingsblokken aan de Berenheidebemden, Slagmolenbemden in Meeuwen 
en het perceel Meeuwerkant in Ellikom werden beurtelings begraasd door onze 
galloway-ossen tussen half april en eind november. 
De weide Aen het Kwaed Straetje werd door boerenkoeien begraasd. 
 
Acties: 
Overzetactie amfibieën ter hoogte van de Brogelerweg in Ellikom.  Meer info verder. 
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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 2 aankopen uitgebreid met 0,88 ha:  
- De AA bemden: ruigte met afstervende populieren, 
- Aen het Steenbroek: weide. 
 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 4 bedraagt momenteel 59,16 ha, waarvan 
28,51 ha in Reppel.  
 
 
Inrichting en beheer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het plankenpad in Reppel werd in mei door de Sociale werkplaats verder aangelegd 
vanaf de Abeek richting Waterstraat.  Op 3 juni werd het plankenpad feestelijk 
geopend.  
De grachten in de Aabemden en bij het Monshof werden terug uitgediept. 
 
De heide Aen de Slagmolen in Ellikom deed het heel goed: nog altijd kiemen er 
nieuwe heideplantjes. Maar ook berk- en dennenzaailingen kwamen op,  zodat er 
enkele woensdagavonden nodig waren om deze uit te trekken.  Ook de namiddag 
van de dag van de natuur werd besteed aan dit werk.  Met resultaat. 
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Het kleinere geplagde perceel evolueert stilaan naar een heischraal grasland. Het 
werd in november gemaaid. 
Op onze percelen Nelishofsveld en Monsbemden zaaiden we begin juni voor het 
eerst boekweit.  In oktober werd een klein deel van de boekweit gemaaid en in 
schoven gezet.  Het zaad werd in december uit de schoven ‘geklepeld’ en dient als 
zaaizaad voor volgend jaar. 
 
De Sociale werkplaats voerde begin juni de eerste maaibeurt uit in De AA bemden en 
rond het Monshof.  In september hooiden de Wildbeheereenheid (WBE) De Korhaan 
de percelen in De AA bemden voor de tweede keer. Nelishofsveld werd deels 
gemaaid, deels begraasd door paarden. 
Samen met het Educatief natuurbeheer verwijderde de jeugd (Educatief 
natuurbeheer) in november de elzenopslag rond de vijvers bij het Monshof.  
 

Freddy Janssens 
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GALLOWAYS:  
 
3 nieuwe 
aanwinsten 
 
 
 
 
 
29 januari 2007 
Smeetshof 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 oktober 2007 
Monshof 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 oktober 2007 
Monshof 
² 
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CURSUS NATUUR IN DE TUIN VOORJAAR 2007 
 
Het is vanzelfsprekend dat in natuurgebieden de natuur primeert en zo goed mogelijk 
moet beheerd worden.  Maar tuintjes kunnen ook een belangrijke rol spelen in het 
leven van vele planten en dieren. Ze kunnen dienen als stapstenen tussen 
natuurgebieden die voor dieren en planten te ver uit elkaar liggen.  Om een tipje van 
de sluier op te lichten over het leven in een tuin organiseerden we de cursus ‘Natuur 
in de Tuin’. 
Joeri Cortens liet ons tijdens 4 lessen kennismaken met de vogels, planten, insecten 
en amfibieën en reptielen die we in onze eigen tuin kunnen vinden.  Hij gaf ook tips 
hoe je je eigen tuin kunt verbeteren om zo een betere thuis te geven aan wilde dieren 
en planten. 
Als afsluiter bezochten we het stadspark ‘de Perre’ en de tuin van Robert Van 
Dingenen waar we tal van goede ideeën opdeden over een milieu- en diervriendelijke 
tuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marleen Massonnet 
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SNOEICURSUS 3 FEBRUARI 2007 
 
Verschillende jaren al huurt onze 
Natuurpunt-afdeling een kleine boomgaard 
aan het Monshof in Reppel.  Omdat we zelf 
niet de kennis in huis hebben om de 
fruitbomen te snoeien organiseerden we in 
samenwerking met Velt (Vereniging voor 
Ecologische Leef- en Teeltwijze) een 
snoeicursus. 
Op een stralende 3de februari mochten we 
maar liefst 47 mensen verwelkomen aan 
het Monshof.  Pierre Zanders toonde hoe je 
best fruitbomen snoeit.  Alle aanwezigen 
kregen de kans om zelf ook te proberen, 
maar slechts enkelen voelden zich 
geroepen om de daad bij het woord te 
voegen. Velt trakteerde de aanwezigen op 
lekkere thee en zelfgebakken wafels. 
Als eindstand noteerden we 5 gesnoeide 
bomen en nog eens zo veel te gaan.  
Reden genoeg om in 2008 de cursus 
nogmaals te organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marleen Massonnet 
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CURSUS LIBELLEN ZOMER 2007 

ONTDEKKING VAN DE VROEGE GLAZENMAKER IN REPPEL 
 
Ook dit jaar organiseerden we weer een cursus uit het insectenaanbod van 
Natuurpunt. Deze keer stonden libellen op ons verlanglijstje. Nobby Thijs was terug 
van de partij en vertelde tijdens de theorieles over de ecologie en morfologie van 
deze luchtacrobaten en de verschillende Vlaamse soorten werden besproken. Op het 
einde van de laatste theorieles mochten we aan de hand van foto’s en een veldtabel 
proberen enkele soorten op naam te brengen. En het lukte warempel aardig goed! 
Tijd voor de praktijk dus. 
 

 
 
De eerste excursie vond plaats op zaterdag 2 juni in het vijvergebied van Reppel. Op 
een oppervlakte van een 30-tal ha komen meer dan 50 vijvers en poelen voor. In 
totaal meer dan 5 ha water.  De poelen zijn voor een deel oude weekendvijvers die 
omgevormd werden van badkuipen met rondom sparrenaanplanting tot natuurlijk 
ogende vijvers met een mooie oevervegetatie.  De Abeek kronkelt er tussen haar 
eigen watervegetatie van egelskop en gele waterkers.  
Gestart werd met de gracht rond de pastorij, het plankenpad doorheen het moeras 
en de oevers van de Abeek.  Dit leverde meer algemene soorten op: 
Azuurwaterjuffer, Lantaarntje, Vuurjuffer en Weidebeekjuffer. 
De tocht langs en door de vijvers van de voormalige weekendverblijven leverden 
meer soorten op: Azuurwaterjuffer, Breedscheenjuffer, Gewone oeverlibel, Grote 
keizerslibel, Kleine roodoogjuffer, Lantaarntje, Plasrombout, Platbuik, Smaraglibel, 
Vroege glazenmaker, Vuurlibel en Weidebeekjuffer.  
 
Lesgever Nobby Thys, ook een zeer behendige libellenvanger, wist als laatste een 
Vroege glazenmaker te verschalken. Deze soort behoort de rodelijstsoorten en heeft 
de status: “Met uitsterven bedreigd” (cf. de Rode lijst 2006).  De soort is uiterst 
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zeldzaam.  De populaties zijn in Vlaanderen beperkt tot het uiterste noorden van de 
provincie Limburg (Stamprooierbroek, Urlobroek, Luisen, Smeetshof, Lozerheide en 
enkele vennetjes in Hamont) en tot het vennengebied van Turnhout en Ravels.  
Daarbuiten zijn er nog sporadische waarnemingen van meestal 1 exemplaar.  In 
Wallonië was de soort lange tijd uitgestorven, totdat in 2003 een nieuwe populatie 
ontdekt werd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het biotoop van de Vroege glazenmaker bestaat uit (half-)voedselrijke 
laagveengebieden, oude rivierarmen en plassen met verlandingsvegetaties.  In de 
Kempen komt de soort ook 
voor in matig voedselrijke 
niet verzuurde vennen die 
gekenmerkt worden door 
kwel.  Deze biotopen heb-
ben tevens een goed ont-
wikkelde oevervegetatie met 
vaak lisdodde en riet.  De 
larven leven tussen de 
wortels van waterplanten in 
de oeverzone.  De aantallen 
schommelen erg van jaar tot 
jaar en zijn het hoogst 
gedurende warme voor- 
zomers.  De soort vertoont 
een duidelijke voorkeur voor 
zonnig gelegen snel 
opwarmende habitats. 
Vroege glazenmaker vliegt 
tussen half mei en eind juli. 
 

Vroege glazenmaker, met uitsterven 
bedreigde soort  in Vlaanderen 
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Lijst waarnemingen 2 juni 2007: 
- FS7870 (FS77D): Azuurwaterjuffer, Lantaarntje, Vuurjuffer. 
- FS7869 (FS76B): Azuurwaterjuffer, Breedscheenjuffer, Gewone oeverlibel, Grote 
keizerslibel, Kleine roodoogjuffer, Lantaarntje, Plasrombout, Platbuik, Smaraglibel, 
Vroege glazenmaker, Vuurjuffer, Vuurlibel,  Weidebeekjuffer. 
De excursie vond plaats op zaterdag 11 augustus.  Ook deze excursie leverde mooie 
waarnemingen op. 
 
Voor de tweede excursie op 11 augustus trokken we naar de bovenloop van de 
Abeek, in de omgeving van het Broek.  Door de aanwezigheid van voedselarme 
vennen hoopten we hier andere soorten te vinden. Ook hier werden de 
verwachtingen ingevuld, we vonden 15 soorten met als eindstand voor de twee 
excursies 22 verschillende soorten.  
Ook het determineren lukte heel goed, 
Nobby moest enkel maar knikken als we het 
eindresultaat van de zoektocht doorheen de 
determinatiesleutel verkondigden. 
Ook de libellen hebben we nu onder de knie, 
volgend jaar volgen de lieveheersbeestjes. 
 
Lijst waarnemingen 11 augustus 2007: 
- FS7659 (FS75B): Bloedrode heidelibel, 
Bruinrode heidelibel, Gewone pantserjuffer,  
Koraaljuffer, Tangpantserjuffer, grasjuffer, 
Tengere pantserjuffer en Zwarte heide libel. 
- FS7660 (FS76D): Breedscheenjuffer, 
Blauwe Glazenmaker, Bloedrode heidelibel, 
Bruine winterjuffer, Geelvlekheidelibel, 
Houtpantserjuffer, Lantaarntje en Tengere 
pantserjuffer. 
 
In totaal werden 27 libellensoorten opge-
merkt.  
 

 
   

 

 

            Marleen Massonnet & Freddy Janssens
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UITSTAP NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN                                                             
EN HET NATUURHULPCENTRUM 22 APRIL 2007 
 
Voor de ledenuitstap bezochten we dit jaar het Nationaal Park Hoge Kempen en het 
Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. 
In de voormiddag gidste Lieve Weetjens ons door het historische landschap van de  
Mechelse Heide. Ditmaal was het geen klassieke natuurwandeling, maar Lieve wist 
ons te boeien met mythen en sagen over heksen en duivels en dubieuze 
gebeurtenissen die zich vroeger afspeelde in het bos en op de hei.  Enkel een koppel 
overvliegende kiekendieven deed de aandacht van de aanwezigen even afdwalen. 
We verbaasden ons ook over het hoge aantal groentjes dat we zagen.  Dit kleine 
groene vlindertje zie je niet zo vaak, deels door zijn goede schutkleur en het feit dat 
hij graag op spork zit, maar ook doordat het gewoon een zeldzame verschijning aan 
het worden is.  Maar op de Mechelse hei doet hij het dus nog goed. 
Onze boterhammen hebben we opgegeten in het pittoreske station van As.  Paul had 
lekkere cake bij (Yvonne had deze zelf gebakken) als traktatie voor zijn verjaardag.  ’t 
Was smullen geblazen!  
Na het dessert reden we naar het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek. Daar gaf Ilse 
Vanoosterhout ons een rondleiding, liet ons de operatiekamer zien en loodste ons 
langs de revalidatie- en verblijfskooien.  Ze herbergden jammer genoeg niet alleen 
gewonde wilde dieren, maar ook in beslag genomen dieren.  Zo zagen we een hop, 
arenden en verschillende apensoorten.  Beer Lucky lag te luieren in zijn kooi, maar 
moest hij terug in vrijheid kunnen leven zou zijn naam toepasselijker zijn. 
Als afsluiter kregen we een lekker stukje vlaai met koffie en waren we klaar om 
richting huiswaarts te trekken. 
 
 

 

Marleen Massonnet 

operatiekamer
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FIETSUITSTAP NAAR HET 
MARIAHOF 22 JULI 2007 
 
Dit jaar kozen we voor onze fietsuitstap 
het Mariahof in Bree uit.  De fietstocht 
leidde ons stroomafwaarts door de 
Abeekvallei.  We hielden een kleine 
stop aan het kanaal om te zien waar de 
Abeek via een duiker onder het kanaal 
door stroomt om zo aan de andere kant 
zijn bedding terug te vinden.  
 
Ook aan de Luysmolen in Beek hielden 
we een pauze.  De molenaar was aan het malen en vertelde honderduit over de 
werking van de molen en het harde en stoffige leven van een molenaar.  Ook 
leerling-molenaar en tevens natuurwachter Alex Ballet was present en overtuigde 
ons dat het toch niet zo 
simpel is als het lijkt om 
molenaar te worden.  ’t Is 
trouwens ook een 
gevaarlijke stiel.  
Veiligheid en ergonomie 
waren in “de goede oude 
tijd” van ondergeschikt 
belang 
 
De wandeling vertrok aan 
het Mariahof.  Het 
gebouwencomplex werd 
aangekocht door de 
gemeente Bree en zal 
door Natuurpunt als 
natuureducatief centrum 
worden ingericht.  
Tijdens de wandeling 
gingen we terug op zoek naar de Abeek.  Joris Vandervelden, voorzitter van 
Natuurpunt Bree, was onze gids.  Onderweg werden we getrakteerd op een vissende 
ijsvogel, die we perfect konden zien vanuit één van de kijkhutten.  Na een tijdje kwam 
er een witte kwikstaart bij zitten en bij het zien van een zilverreiger kon de pret niet 
meer op. 
De Abeek hebben we gevonden, en ook de locatie waar ze kruist met de Lossing. 
Hier komt het water van de Abeek in de bedding van de Lossing terecht, en vice 
versa.  
In het vijverrijke gebied van het Mariahof huizen enkele bevers.  We hebben ze zelf 
niet gezien want ze zijn voornamelijk in de schemering actief en zijn vrij schuw.  Maar 
we vonden wel enkele “beverwissels”, waar ze vaak in en uit de grachten klauteren 
en ook vraatsporen aan kleine boompjes.  Aan de splinters te zien moet dat ‘beestje’ 
toch grote tanden hebben. 
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De overlast van de processierupsen was gelukkig al voorbij.  Al de rupsen waren al 
verpopt en konden ons dus geen last berokkenen.  We hebben wel verschillende 
nesten gezien, maar zo lang je die met rust laat geven ze weinig problemen. 
Afsluiter was dit keer een dikke pint in het Mariahof. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marleen Massonnet 

IJsvogel en 
witte kwikstaart 
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ONZE EERSTE NACHT VAN DE VLEERMUIS 25 AUGUSTUS 2007 PEER 
 
Ook al ben ik geen echte vleermuizenkenner of specialist, toch wou ik met onze 
afdeling ook een activiteit organiseren tijdens de ‘Nacht van de Vleermuis’. 
Vleermuizen zijn fascinerende en boeiende dieren.  Ze zijn heel mysterieus en vooral 
onbekend bij het grote publiek.  Onbekend is onbemind.  Daardoor zijn er heel veel 
vooroordelen ten opzichte van vleermuizen.  Mensen denken dat vleermuizen in de 
haren vliegen, bloed zuigen, enz. 
Tijdens de ‘Nacht van de Vleermuis’ willen we de bezoekers niet alleen kennis laten 
maken met deze nuttige dieren, maar vooral deze vooroordelen en angsten uit de 
wereld helpen. 
Met een PowerPointpresentatie, ter beschikking gesteld door Natuurpunt, werd de 
aanwezigen het leven van deze nachtelijke zoogdieren uitgelegd. De meest 
voorkomende soorten werden voorgesteld. 
Na deze kennismaking gingen we op pad.  Gewapend met 2 batdetectors en 
zaklampen werd de hemel afgespeurd naar jagende vleermuizen. Een 
kwikdamplamp, geplaatst op een wit laken, lokte insecten waar de vleermuizen op 
afkwamen. 
 
 
Echt determineren welke 
soorten vleermuizen we 
zagen, konden we niet bij 
gebrek aan voldoende 
kennis over deze dieren.  
Maar het was toch 
mogelijk om aan de hand 
van het vliegpatroon of de 
manier van jagen enkele 
van de dieren die we 
zagen in te delen in 
soorten.  Zo herkenden we 
het dwergvleermuisje met 
zijn grillige vlucht rond 
bomen en struiken en de 
laag over het water 
jagende watervleermuis. 
De kinderen vonden het vooral leuk om de vleermuizen te vangen in de lichtbundel 
van hun zaklamp.  De geluiden van de batdetector spraken tot de verbeelding in de 
nachtelijke duisternis.  Is er dan toch iets mysterieus aan die vleermuizen? 
Het was een fijne activiteit waarvan de 15 deelnemers, kinderen en volwassenen, 
genoten hebben.  Volgend jaar zullen we met onze afdeling zeker weer deelnemen 
aan de ‘Nacht van de Vleermuis’. 

 
Robert Van Dingenen
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BIODIVERSITEIT,  
MEER DAN 1.250 SOORTEN  
ONGEWERVELDE GEKEND 
 
Ook het vierde jaar van inventariseren van ongewervelde dieren is ondertussen 
afgelopen.  Het verzamelen van de insecten en spinnen gebeurt door Jaak Evens, 
het determineren gebeurt door specialisten van de Werkgroep Ongewervelden van 
de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA). 
De dagvlinders, sprinkhanen en libellen werden voornamelijk door Marleen, Robert, 
An, Jeroen, mezelf en de deelnemers van de diverse cursussen geïnventariseerd. 
 
Van begin april 2004 tot eind maart 2005 heeft Jaak Evens de randzone van het 
schietveld (Donderslagheide, In den Damp en Kolisbergen) bemonsterd. 
In 2005 werden het perceel Hendrix (Oyevaers Nesthofs veld, Grote Brogel) en een 
beboste talud bij de Slagmolen in Ellikom onderzocht. 
In 2006 werd ook de omgeving van het Monshof bemonsterd.  
In 2007 was het perceel Coenjaerts (Maastrichterheide) aan de beurt.  Dit werd 
eveneens onderzocht met bodem-, raam- en kleurvallen.  Ook dit leverde 
interessante en zeldzame waarnemingen op. 
 
De dagvlinders werden in 2007 geïnventariseerd in het kader van de nieuwe 
Vlaamse Dagvlinderatlas via steekproefhokken.  Er werd getracht om in 24 km-
hokken  in mei, juli en augustus de dagvlinders te tellen en te noteren. 
Tijdens de 2 libellenexcursies werd nagenoeg de volledige soortenrijkdom aan 
libellen waargenomen: 27 soorten van de 29 soorten die voorkomen die de laatste 10 
jaar in de Abeekvallei opgemerkt werden. 
Ook sprinkhanen en krekels werden voort geïnventariseerd in 2007. 
 
Door deze onderzoeken kennen we momenteel meer dan 1.250 soorten 
ongewervelde met hun Nederlandse en/of Latijnse naam.  Dit maakt dat we op 4 jaar 
tijd onze kennis over het voorkomen van insecten en spinnen konden 
vervijfvoudigen.  De onderstaande grafiek en tabellen geven hiervan een beeld. 
 
Grafiek: verloop van de gekende biodiversiteit in de Vallei van de Abeek 
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Meeuwen Wijshagen Wijshagen
Grote 
Brogel

Grote 
Brogel

Grote 
Brogel Ellikom

eikenbos op 
duin boom- heide

open 
eikenbos beekoever riet

zegges en 
grasland bosrand

Kolisbergen
Donderslag 
heide In den Damp

Ooievaars-
nesthofsv.

Ooievaars-
nesthofsv.

Ooievaars-
nesthofsv.

Aen de 
Slagmolen

soorten 75 139 202 57 62 282 49
rodelijstsoorten 10 31 11 6 11 21 8

rodelijstsoorten 15% 24% 10% 11% 20% 15% 19%

Aantal

2004 2005

%

2007

Reppel Reppel Reppel Reppel Peer

akker
grasland-
houtkant elzenbroek beekoever boomheide

Monsveld
Mons-
bemden

Achter de 
Pastorij

Water- 
bemden

Maastrich-
terheide

soorten 88 365* 58 66 263
rodelijstsoorten 7 13 2 8 56

rodelijstsoorten 9% 10% 4% 13% 25%

Aantal

2006

%

Tabel: Aantal soorten ongewervelde per diergroep, stand 1 december 2007, inbegrepen het 
aantal en percentage rodelijstsoorten per categorie 

De aantallen gewervelde soorten worden als vergelijking in de tabel weergegeven. 

 
Tabel: Aantal soorten ongewervelde per locatie en per biotoop, inbegrepen het aantal en 
percentage rodelijstsoorten per categorie. 

 
 
 
 
 
* ook nachtvlinders 
geïnventariseerd 

Aantal soorten per groep 
op basis van diverse 
inventarisaties uit de 
periode 1995-2007 in de 
Abeekvallei 
stroomopwaarts                     
de Zuid-Willlemsvaart TO
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Mossen 24
Hogere planten 506 411 4 38 36 11 6 19%
Paddestoelen 431 423 2 1 1 4 2%
Mieren 13 10 3 23%
Sprinkhanen 23 11 6 6 52%
Libellen 29 23 2 1 2 1 21%
Dagvlinders 35 28 3 2 1 (1) 17%
Waterwantsen 10 3
Loopkevers 128 93 16 6 6 5 2 27%
Spinnen 261 188 6 31 25 11 28%
andere ongewervelden 745
Amfibieën en reptielen 10 5 4 1 50%
Beekvissen 22 16 3 1 1 1 27%
Broedvogels 92 73 6 7 6 21%
Zoogdieren 33 30 3 9%
TOTAAL ONGEWERVELDEN 1244 7 30 6 53 34 13 2 28%

TOTAAL FLORA EN FAUNA 2362 1311 7 74 49 74 53 14 3 12%
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Het aantal gevonden soorten varieert sterk van locatie en van biotoop.  Ook het 
aantal rodelijstsoorten varieert sterk: tussen 4 en 25 %.  Vooral in heide, open bos 
met veel dood hout en zeggengraslanden werden veel kwetsbare en (met uitsterven) 
bedreigde soorten waargenomen.  Vooral in de groep van sprinkhanen zijn er 
verhoudingsgewijs meer rodelijstsoorten aanwezig.  
 
Er wordt geraamd dat het aantal ongewervelde wellicht op bijna 2.500-tal soorten 
zou kunnen liggen.  Al hoewel de Abeekvallei op dit moment wellicht het meest 
onderzochte natuurgebied van Vlaanderen is, bereiken we nog maar de helft van het 
aantal te verwachten soorten.  Er is dus toch nog veel werk voor de boeg.  Onze 
aandacht zal de volgend jaren meer naar kevers, vliegen, wantsen en nachtvlinders 
moeten uitgaan. 
 
Tabel: Aantal waargenomen en te verwachten soorten ongewervelde  
Groep Huidig Verwacht % Groep Huidig Verwacht %

Loopkevers 128 140 91% Mieren 13 20 65%
waterkevers 7 20 35% Bijen 35 60 58%

Spiegelkevers 7 10 70% Graafwespen 45 50 90%
Aaskevers 9 9 100% Solitaire wespen 9 15 60%

Kortschildkevers 115 300 38% Goudwespen 4 15 27%
Glimwormen 1 1 100% Andere groepen 0 20 0%

Weekschildkevers 7 15 47% Vliesvleugeligen 106 180 59%
Kniptorren 8 20 40%

Glanskevers 8 20 40%
Lieveheerbeestjes 24 25 96% Waterwantsen 10 30 33%

Zwartlijven 5 5 100% Landwantsen 11 100 11%
Mestkevers 7 20 35% Wantsen 21 130 16%

Boktorren 12 20 60%
Haantjes 18 50 36% Nachtvlinders 197 500 39%

Houtkevers 5 5 100% Dagvlinders 35 36 97%
Snuitkevers 21 100 21% Vlinders 232 536 43%

Andere groepen 65 200 33%
Kevers 447 960 47%

Sprinkhanen 23 30 77%
Zweefvliegen 41 100 41%

Roofvliegen 11 15 73% Libellen 29 30 97%
Wapenvliegen 8 15 53%

Dazen 7 15 47% Spinnen 261 270 97%
Parasietvliegen 10 50 20%

Snipvliegen 3 7 43% Andere 7 25 28%
Wolzwevers 1 3 33%

Andere groepen 35 100 35%
Vliegen 116 305 38% TOTAAL 1242 2466 50%  
 

De inventarisatie past ook in het Europees 
project  “Countdown 2010 - Halt of the loss 
of biodiversity”.  Dit is een breed Europees 
samenwerkingsverband om het verlies van 
biodiversiteit  tegen 
ten laatste 2010 
een halt toe te 
kunnen roepen. 
 
 
 
 

 
                                              Freddy Janssens

Zadelsprinkhaan houdt zich bij ons 
staande in een zeer kleine populatie 
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MONITORING VLINDERS ABEEKVALLEI 2007       
EN START VLAAMSE VLINDERATLAS 2010 
 
Dit is een vervolg van een in 2005 gestart onderzoek naar het voorkomen van 
vlindersoorten in de Abeekvallei en in ons werkingsgebied.  
Dit onderzoek wordt ook doorkruist door onze medewerking aan de Vlaamse 
Vlinderatlas, waardoor in ons werkingsgebied ook 4 x 8 kilometerhokken 2 à 3 maal 
per jaar gedurende 2 of 3 jaren moeten doorlopen worden.  Ook de rodelijstsoorten 
moeten voor het volledige werkingsgebied geïnventariseerd worden. 
 
Na het voor vlinders bijzonder ongunstige 2006 (lange winter en het relatief natte 
koude voorjaar, te droge juli-, te natte augustusmaand), was 2007 ook niet echt goed 
te noemen.  Door de uiterst zachte winter en de vroege zomer in april deed er zich 
een verschuiving voor van één maand, waardoor er in mei, augustus, september en 
oktober relatief weinig vlinders vlogen. 
 
In totaal werden 1.774 vlinders en 28 soorten genoteerd op ongeveer 65 dagen. 
Opmerkelijk in 2007 was een rouwmantel op Masy (een overlevende van de invasie 
van 2006),  een eikenpage (eerste waarneming sinds vele jaren op de rand van het 
schietveld) en de kommavlinder (eerste waarneming in ons natuurreservaat) op de 
Maastrichterheide. 
 
In totaal werden in periode 2005-2007 33 soorten waargenomen 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 33 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:  relatieve verdeling van de dagvlinderwaarnemingen per maand 
 

 
De verdeling tussen de soorten is ook verschillend van vorig jaar, doordat een veel 
groter gebied geïnventariseerd werd, dat relatief meer agrarisch gebruik omvat.  
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De top 5 is nu Klein koolwitje, Bruin zandoogje, Klein geaderd witje, Bont zandoogje 
en Atalanta. 
 
 
 
 
Figuur: aantal genoteerde exemplaren per soort in 2007 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
De Vlaamse vlinderatlas is een initiatief van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO) en de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt in samenwerking met 
de Jeugdbond voor Natuur en Milieu en de provincies. 
De bedoeling is om: 
- de verspreiding van alle Vlaamse dagvlinders in kaart brengen,  
- het achterhalen van trends ten opzichte van de vorige verspreidingsatlas, 
- populatieschattingen en gedetailleerde verspreidingskaarten maken van rodelijst-
soorten, 
- een netwerk van vlindermonitoringroutes verder uitbouwen. 
Om deze doelstellingen te verwezenlijken, bestaat het vlinderproject dan ook uit 4 
onderdelen: 
- verzamelen van losse waarnemingen van alle soorten in alle atlashokken, 
- aantalschattingen van alle soorten in steekproefhokken waarin bepaalde kilometer-
hokken in detail geteld worden, 
- een gedetailleerde inventarisatie van de rodelijstsoorten, 
- dagvlindermonitoring. 
 

Groentje
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Met uitzondering van een dagvlindermonitoring via het aflopen van routes, wordt aan 
de 3 andere onderdelen meegewerkt.  Losse gegevens en waarnemingen van 
rodelijstsoorten worden doorgegeven.  
 

 
Bij de inventarisatie via steekproefhokken wordt een aantal atlashokken op een 
bijzondere manier geïnventariseerd (naar analogie van de broedvogelinventarisatie). 
Van de 644 atlashokken van 5x5 kilometer in Vlaanderen, worden er iets minder dan 
de helft (zo’n 300) onderzocht als steekproefhok.  Hierin worden 8 kilometerhokken 
(1 x 1 km) in detail geïnventariseerd door in elk kilometerhok één uur te wandelen en 
aantallen van de verschillende soorten te noteren.  Elk van deze hokken wordt 3 keer 
per jaar bezocht (een keer in mei, een keer begin juli en een keer begin augustus) bij 
voldoende goede weersomstandigheden (minstens 17°C, wind minder dan 3 
Beaufort, geen regen). De inventarisatie gebeurt best tussen 11u en 17u in de 
maand mei en tussen 10u en 18u in de maanden juli en augustus.  Hierbij wordt 
geprobeerd alle biotooptypes in het kilometerhok aan te doen en het aantal 
individuen per soort te tellen.   
In ons werkingsgebied liggen 4 steekproefhokken met telkens 8 te inventariseren 
km²-hokken.  Twee van die steekproefhokken (16 km²-hokken) werden in 2007 
onderzocht.  Ook voor volgende 2 jaren wordt nog hulp gezocht. 
 
Dit gaf over de 2 steekproefhokken (16 km²-hokken): 

- 24 soorten (893 individuen), 
- 13 soorten (186 individuen) in mei, 19 soorten (510 individuen) in juli, 17 (197 

individuen) in augustus. 
 
Per uur inventarisatie gaf dit: 

- gemiddeld 5 soorten (20 individuen):  
- 4 soorten (13 individuen)  in mei, 7 soorten (34 individuen) in juli en  4 soorten 

(14 individuen) in augustus. 
 
Het aantal waargenomen soorten per uur inventarisatie varieerde van 1 tot maximaal 
11 soorten, het aantal individuen van 1 tot maximaal 82 stuks. 
 
Het aantal soorten per km²-hok (over 3 periodes) bedroeg gemiddeld 10 soorten, 
variërend van 6 tot 16 soorten per km²-hok. 

EikenpageHeivlinder 



                                                                                       NATUURSTUDIE 
 

                                                                                                                                                                                                         _          
JAARBOEK 2007 NATUURPUNT 

MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: aantal genoteerde soorten per onderzocht kilometerhok in de periode 2005-2007 

Dik omrande hokken = steekproefhokken  Vlaamse Vlinderatlas 
 
De soortenrijkste gebieden (kilometerhokken) zijn de omgeving van Oyevaers 
Nesthofsveld (23 soorten), omgeving Monshof (23 soorten), Aabemden (20 soorten), 
omgeving In den Damp - Kolis (21 soorten) en het gebied Groote Heide bij de Bullen 
(19 soorten), gebied rond de samenvloei Gielisbeek-Abeek (18 soorten). 
 
De figuur geeft ook aan waar nog weinig of niet geïnventariseerd werd.  
Kilometerhokken met minder dan 5 soorten werden over een te beperkte oppervlakte 
en/of in een te korte periode bezocht. 
Ook het Militaire domein is nog voor een deel een blanco gebied, waar zeker in 2008 
en 2009 de aandacht moet naar uit gaan. 
Zo zou de verspreiding van heidesoorten (rodelijstsoorten) zoals Heideblauwtje, 
Gentiaanblauwtje, Groentje en Heivlinder beter moeten nagegaan worden. 
Ook het voorkomen van soorten, die in boomkruinen leven en over het hoofd (niet) 
gezien werden, zoals de Eikenpage (éénmaal gevonden) en de Bruine eikenpage 
zouden volgend jaar moeten gecontroleerd worden.  
 

Freddy Janssens 
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KLEINE PARELMOERVLINDER (ISSORIA LATHONIA),  
in moeilijkheden? 
 
De soort, die voor het eerst in 2003 terug 
opdook in Noord-Limburg, kende na een 
stijging tot 2006 een sterke neergang in 2007.  
 
Het eerste exemplaar werd dit jaar op 30 april 
opgemerkt in een hooiland in de 
Erpecommerbemden.  Pas op 23 mei werden 
de eerste exemplaren gezien op de akker 
Nelishofveld.  Ze werden op dit perceel nog 
waargenomen in juni (2de generatie) en 
september (3de generatie). Het maximaal 
aantal gelijktijdig waargenomen individuen 
bedroeg 7 exemplaren op 16 september  op het Nelishofveld. 
In totaal werden slechts 21 individuen op slechts 8 locaties (6 km-hokken) gezien. Dit 
is slechts een derde van het aantal dat vorig jaar werd opgemerkt, alhoewel over een 
grote oppervlakte werd geïnventariseerd. 
Het akkerperceel Nelishofveld werd ook speciaal beheerd voor deze soort.  De 
rupsen van deze soort leven op akkerviooltjes.  Het beheer bestaat erin om altijd 
voldoende akkerviooltjes te kunnen aanbieden. 

Ook in Nederlands Limburg doet (deed?) de Kleine parelmoervlinder het goed. In de 
periode 1945-’64 waren er behoorlijk wat waarnemingen, daarna hooguit nog enkele 
zwervers.  Na 1991 werden jaarlijks 5 tot 15 waarnemingen genoteerd. Vanaf 2003 is 
de stijging ook daar begonnen. De eerder voorspelde opmars door de klimaats-
opwarming wordt mogelijk bewaarheid. Meer info: Akkermans R.W., Adams J.B., 
2007, Opmars Kleine Parelmoervlinder, in Natuurhistorisch Maandblad, sept. 2007. 
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 Abeek van 2004.     
           Freddy Janssens 
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MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN 
IN HET NATUURGEBIED ABEEKVALLEI 
 
Opzet  
 
In het kader van monitoring wordt het grondwaterpeil sinds 7 jaren op een 5-tal 
plaatsen opgevolgd. Ook wordt op een aantal plaatsen het peil van de Abeek 
genoteerd.  Grondwaterpeilen en schommelingen van grondwaterpeilen zijn voor 
heel wat soorten,  zowel voor planten als dieren,  erg bepalend voor hun voorkomen. 
Ondertussen hebben we meer dan 5.000 metingen uitgevoerd. 
 
Verloop van het grondwater in 2007 
 
De grondwaterstand volgt met enige vertraging de hoeveelheden neerslag en 
verdamping.  De neerslag in de winter (vooral januari was nat) en de geringe 
verdamping doen het grondwaterpeil stijgen tot half maart.  Door de grote droogte in 
april (36 dagen zonder regen) daalt het grondwaterpeil tot half mei.  Door de vele 
neerslag in de maand in juli stijgt het grondwater weer om dan weer te zakken tot half 
september. In de maanden oktober-december krijgen we weer de normale stijging 
naar de winter toe door de afnemende verdamping. 
De hoogste grondwaterstanden werden bereikt in maart, met uitzondering van het 
perceel Oyevaersnesthofsveld (Hendrix) waar het maximum bereikt werd in juli en in 
het najaar.   
 

Figuur: Maandelijkse neerslag in Kleine Brogel in mm en gemiddeld grondwaterpeil in 2007 
van een 24-tal peilbuizen in het natuurgebied Abeekvallei in cm onder of boven het maaiveld 
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NEERSLAG IN 2007
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Weer in 2007: warmterecords 
 
Na de warmste herfst en winter (3,5° warmer dan normaal), was ook de lente van 
2007 de warmste lente die ooit werd gemeten.  De gemiddelde temperatuur van 
deze lente bedroeg meer dan 12 graden.  Dat is bijna een graad meer dan de lente 
van 1993, de warmste lente sinds het begin van de metingen in Ukkel in 1833. 
De maanden maart en april bereikten uitzonderlijk hoge temperaturen. De 
gemiddelde temperatuur in maart bedroeg 8 graden, terwijl dat normaal 5,5 graden 
is.  Vooral april was uiterst opmerkelijk, met een gemiddelde temperatuur van 14,3 
graden, tegenover de normale temperatuur van 9 graden. April werd ook gekenmerkt 
door een recordaantal uren zonneschijn en een totale afwezigheid van neerslag.   
Geen enkele druppel regen viel er gedurende 36 dagen (31 maart tot 6 mei).  Twee  
tropische dagen genoteerd met 30,0 en 30,7 graden. In Kleine Brogel werd 2 dagen 
na elkaar de hoogste temperatuur gemeten van Europa.   
Ook de maand mei was erg zacht.  De gemiddelde temperatuur lag 1,5 graden hoger 
dan de normale temperatuur.  
Na een uitzonderlijk voorjaar vielen we terug op een Belgisch zomerweer met 
uitzonderlijk veel regen in juli (2 x de normale waarden).  De herfst was ook normaal 
te noemen met een gemiddelde temperatuur en neerslag.  
 
In 2007 viel er 895 mm neerslag of 10 % meer dan normaal. In 2006 viel er in Kleine 
Brogel evenveel neerslag (892 mm). In de periode 2003-2005 was er een 
neerslagtekort.  In 2005 viel er slechts 716 mm neerslag, wat 10 % minder is dan het 
jaargemiddelde. Ook in 2004 viel er ook een even groot neerslagtekort te noteren. In 
2003 bedroeg dit tekort bijna 200 mm. De jaren 2002 en 2001 waren natter dan 
normaal te nomen.  

Figuur: Neerslag in mm voor Kleine Brogel  
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Overstromingen 
 
Het deel van de Waterbemden (kant Reppel-dorp) staat nagenoeg het ganse jaar 
onder water. Het water stroomt er op diverse plaatsen in en uit de Abeek.  Een 
doorstroommoeras is hier in ontwikkeling.  Ook de dijk aan de overzijde overstroomt 
bij hevige regen.  Het water zoekt zijn weg naar de lager liggende Losbeek om dan 
ter hoogte van het ingebuisde deel van de Losbeek doorheen een vijver te stromen. 
Stroomafwaarts ons plankenpad, dat net niet, net wel onder water verdwijnt, loopt het 
water terug in de Losbeek om zich stroomafwaarts de watermolen terug bij de Abeek 
te komen. 
 
Jaarvergelijking 
 
Na een zeer sterke daling van het grondwaterpeil in het bovenstroomse deel van de 
Abeekvallei (laagste peil sinds onze metingen) stijgt het gemiddeld grondwaterpeil er 
van –107 cm half oktober 2006 naar –14 cm half maart 2007.  We eindigden half 
december op –37 cm, een gemiddelde waarde. 
 
Bij de andere 3 peilbuisreeksen is een gemiddelde toename te zien van ca. 10 cm 
over de periode 2000-2007.   
Op het perceel Hendrix worden uitzonderlijk hoge waarden (hoogste grond-
waterstand sinds 2000) bereikt in het najaar.  De slechte afloop van de 
Veeweiderloop en het toenemend waterpeil in de Abeek zijn hier hoogst 
waarschijnlijk voor verantwoordelijk. 

Figuur: Evolutie grondwaterpeilen in de periode 2000-2007  
   (gemiddelde van 6 peilbuizen per locatie, opnames van Natuurpunt) 
 



                                                                                       NATUURSTUDIE 
 

                                                                                                                                                                                                         _          
JAARBOEK 2007 NATUURPUNT 

MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

50

74,5

75

75,5

76

76,5

77

77,5

78

78,5

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

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.  De gegevens tonen maximale grondwaterhoogtes in 1988, 1995 
en 2002-2003. Minima worden genoteerd in 1992, 1997-1998 en 2006.  De schom-
meling in deze peilput gelegen op ongeveer het hoogste punt van het stroomgebied 
van de Abeek (81,8 m TAW) bedraagt meer dan 3 m.   
Na 3 jaren met een dalend grondwaterpeil valt er het laatste jaar terug een stijging 
van meer dan 0,5 m te noteren. 
 
 

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 
 

 
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: Koen Martens (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 het vorige Jaarboek hebben we een overzicht gegeven van de volgende items: 
- structuurkenmerken van de waterlopen, 
- biologische waterkwaliteit, 
- water- en oevervegetaties, 
- Belgische Biotische Index (BBI), 
- Biologische waterkwaliteit waterlopen in Nederland. 
 
In dit Jaarboek geven we de samenvatting van enkele resultaten van de studie nl.: 
- streefbeelden op de langere termijn; 
- knelpunten en maatregelen; 
- oeverzoneprojecten; 
- globaal herstelplan Abeek. 
 
 
STREEFBEELDEN OP DE LANGERE TERMIJN  
 
Natuurlijk hydrografisch patroon 
De zeer waardevolle bovenloop van de Abeek staat opnieuw in vrije verbinding met 
de Maas via de Uffelse en Haelense beek in Nederland.  Dit gaat samen met een 
herstel van het natuurlijke watersysteem van de Abeek.  De Lossing blijft een rechte 
waterloop die zich niet vrij kan ontwikkelen.  Naast een waterafvoerende rol heeft de 
Lossing ook een cultuurhistorische en ecologische waarde.  
 
Een goede structuur- en habitatkwaliteit 
Een goede daadwerkelijke bescherming van de zeer waardevolle Abeek en zijlopen 
opwaarts de Zuid-Willemsvaart zorgt voor een uitgebreid netwerk van waardevolle 
beken die met elkaar in verbinding staan.  De compartimentering die ontstond door 
de aanleg van molens is weggewerkt.  Afwaarts de Zuid-Willemsvaart kan de Abeek 
zich vrij ontwikkelen in haar vallei.  De Abeek is nog slechts lokaal bedijkt zodat ze op 
de meeste plaatsen zelf haar weg kan zoeken binnen de vallei.  Hierdoor zijn tal van 
waardevolle structuren in de bedding en oevers ontstaan.  
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Zuiver water  
De Abeek en Gielisbeek voldoen aan de normen voor viswaterkwaliteit en alle 
zijlopen voldoen aan de basiskwaliteitsnormen.  Jaarrond is voldoende en zuiver 
water aanwezig voor een rijke vis- en ongewerveldenfauna.  De zuiveringsinstallaties 
functioneren immers beter, en negatieve invloed van overstorten is sterk afgenomen.  
De invloed van landbouw en industrie op de waterkwaliteit is zeer beperkt.   
 
Rijke variatie in watervegetatietypes  
Grote delen van de Abeek, vooral afwaarts Reppel, kennen een rijke begroeiing met 
waterplanten.  Het gaat hierbij om een grote soortenrijkdom, niet om grote volumes 
van slechts enkele soorten.  De variatie in stroming, watertype en structuur geeft 
kansen aan een brede waaier van soorten: zowel wortelende, drijvende, emergente 
als ondergedoken waterplanten komen talrijk voor.  
 
Veel en divers dierlijk leven in de waterlopen 
Door het wegwerken van de vismigratieknelpunten in Vlaanderen en Nederland kent 
de Abeek opnieuw een typische visfauna, met stabiele populaties van beekvissen als 
Bermpje, Serpeling, Kwabaal en ook Beekprik. Bufferende en waterkwaliteits-
verbeterende maatregelen hebben er voor gezorgd dat larven van kokerjuffers, 
steenvliegen en eendagsvliegen overal in de hoofdwaterloop kunnen worden 
aangetroffen.  Bij de libellenliefhebbers is de Abeek maar al te goed gekend door het 
veelvuldige voorkomen van kritische soorten als de Gewone bronlibel, 
Beekoeverlibel, Smaragdlibel en Bosbeekjuffer. 
 
Een gevarieerd landschap en het volledige scala Kempense bostypes 
De vallei is een staalkaart van de uiteenlopende vegetatietypes binnen de 
verschillende successiestadia grasland, ruigte, struweel en bos.  Opmerkelijk is de 
aanwezigheid van diverse, goed ontwikkelde bostypes zoals elzenbroekbos, venig 
berkenbroekbos en eikenberkenbos. 
 
 KNELPUNTEN EN MAATREGELEN  
 
Bescherming beekdelen met waardevolle structuur  
Herstelmaatregelen hebben weinig zin wanneer elders in de vallei de nog aanwezige 
trajecten met waardevolle structuur verloren zouden gaan.  Waardevolle 
beektrajecten, waar de menselijke ingrepen beperkt zijn gebleven, moeten daarom 
minstens hun huidige ecologische waarde behouden (stand-stillprincipe).  De Abeek 
opwaarts het Oud kanaal verdient vrijwel integraal een prioritaire bescherming. De 
Abeek en de aansluitende delen van Gielisbeek, Hommelbeek en Bullenbeek 
hebben een voor Vlaanderen uitzonderlijke structuurkwaliteit. Deze waterlopen en 
hun valleigebied genieten vandaag beleidsmatig al de hoogste bescherming door de 
afbakening als VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied.  Deze beleidsmatige en 
juridische bescherming moet overal resulteren in een daadwerkelijke bescherming op 
terrein.  
 
Structuurherstel-hermeandering  
De Abeek is van nature een meanderende laaglandbeek.  Stroomafwaarts de Zuid- 
Willemsvaart blijft van dit natuurlijke karakter weinig over: over grote afstanden heeft 
ze de morfologie van een kanaal.  Doordat de beek op meerdere plaatsen bedijkt is 
en boven het maaiveld ligt, kan ze zich niet vrij ontwikkelen.  In het stroomgebied van 
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de Abeek en Lossing lijken 3 typen van structuurverbetering aangewezen: een 
herinrichting van de huidige Lossing en Oude Lossing van aan de duiker in het 
Stamprooierbroek tot aan de Nederlandse grens, een hermeandering van de 
rechtgetrokken delen van de Abeek ter hoogte van de Abroxmolen en tussen de 
Clootsmolen en de Voorste Luysmolen, van de Soerbeek en van de Horstgaterbeek 
nabij Eppel – Hasselterbroek, en een structuurverbetering via nevengeul op die 
plaatsen waar structuurverbetering van de Abeek zelf niet mogelijk is door de 
aanwezigheid van een watermolen.  
 
Wegwerken vismigratieknelpunten  
De Abeek, Lossing, Gielisbeek, Bullenbeek en ook de Itterbeek en Bosbeek zijn 
aangeduid als prioritaire waterloop voor het saneren van vismigratieknelpunten. 
Omdat een gelijktijdige aanpak van de bijna 1000 belangrijke vismigratieknelpunten 
in Vlaanderen niet mogelijk is, werkt AMINAL afdeling Water (nu Vlaamse 
Milieumaatschappij) met een gefaseerde sanering.  Herstel van de vismigratie op de 
Abeek verdient op Vlaams niveau de hoogste prioriteit wegens de zeer waardevolle 
beekstructuur, de goede waterkwaliteit en de aanwezigheid van enkele zeldzame 
soorten zoals Serpeling en Beekprik.  Migratie over de volledige loop van de Abeek is 
opnieuw mogelijk door, in stroomopwaartse richting, achtereenvolgens volgende 
maatregelen uit te voeren:  
• Abeek en Lossing omwisselen (zie: ‘Globaal herstelplan Abeek’),  
• stenen vishelling aanleggen in de bestaande bypass van de Broekmolen,  
• stuw aan grenspaal 160 op de laagste stand zetten,  
• nevengeul voorzien aan de Clootsmolen, 
• hermeandering aan de Abroxmolen,  
• inrichting van de Losbeek als nevengeul aan molens Gena, Mariëndal, Binkermolen 
en de molen van Reppel,  
• stuw aan de voormalige Slagmolen verwijderen, 
• nevengeul voorzien aan Neermolen, Hoogmolen, Berenheidemolen, Dorpermolen,  
• verwijderen van betonnen balken uit Abeek bij de monding van de Donderslagbeek. 
Omdat in 2007 alle Nederlandse knelpunten zullen weggewerkt zijn, leiden 
hogergenoemde maatregelen tot vrije vismigratie van het brongebied van de Abeek 
tot aan de Maas via haar oorspronkelijke loop.  
 
Maatregelen oeverbeschoeiingen  
Globaal heeft de Abeek weinig harde oeverbeschoeiingen in zones waar deze niet 
functioneel zijn.  Zijlopen als de Gielisbeek, Bullenbeek en Hommelbeek hebben 
nauwelijks oeverbeschoeiingen.  Op de Soerbeek, de Horstgaterbeek en de Renne 
zijn lokaal wel verstevigingen met houten palen en vlechtwerk aanwezig die best 
verdwijnen.  
 
Ecologisch ruimingsbeheer  
Voor de waterlopen 2de en 3de categorie gebeurt het onderhoud door de Watering 
het Grootbroek op machinale en drastische manier.  Het huidige beheer verwijdert 
jaarlijks en systematisch alle organische structuren (vegetatie, takken, bladeren, 
detritus) uit de waterloop, wat het ontstaan en voortbestaan van complexe 
watergebonden levensgemeenschappen onmogelijk maakt.  Deze manier van ruimen 
maakt verder de teen van het talud steiler, maakt de beek dieper en breder, en 
bevordert het afkalven van oevers.  Het deponeren van slib en maaisel op de oever 
komt alleen de vorming van ruigtevegetaties ten goede.  Slibruiming is om 
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ecologische redenen ongewenst in het stroomgebied van de Abeek.  Voor de 
waterlopen van 1ste categorie vormt maaibeheer de belangrijkste ingreep. In het 
verleden bestond geen vast patroon in het maaien van de beddingvegetatie in de 
Abeek.  Het gebeurt deels met een maaikorf, deels met een maaiboot, en jaarlijks 
alternerend vanop de linker of de rechteroever.  Hoewel bij het ruimen in principe 1/3 
van de waterloop moet gespaard blijven, blijkt uit de praktijk dat de waterloop vaak 
volledig geruimd wordt.  Aannemers zien als eindresultaat graag een “propere beek”.  
Ook belandt het geruimde materiaal vaak op de oevers (de taluds), niet op de 
oevertop of op de aanpalende percelen. Hierdoor krijgen interessante vegetatietypes 
geen kans en spoelen afgevoerde voedingsstoffen opnieuw in beek. Daarnaast 
blijken nog steeds aanzienlijke hoeveelheden slib mee te komen met de ‘maaiingen’.  
Andere randvoorwaarden voor een zorgvuldig maaibeheer zijn het gebruik van 
aangepaste machines om bodemverdichting tegen te gaan, geen ruimingen tussen 1 
maart en 30 juni, de beddingpatronen respecteren en waterlopen met rietvegetaties 
slechts voor de helft ruimen.  
 
Beregening door de landbouw  
Landbouwers gebruiken lokaal het oppervlaktewater uit de waterlopen om hun 
percelen te beregenen.  De gebruikte installaties beschadigen lokaal de oever, zodat 
soms zelfs een harde oeverbeschoeiing noodzakelijk is om het afkalven van de oever 
tegen te gaan.  
 
Betere waterkwaliteit  
Niettegenstaande de waterkwaliteit in het stroomgebied van Abeek en Lossing 
globaal goed is, blijft toch een aantal knelpunten aanwezig. Zo functioneert de RWZI 
van Bree niet optimaal en zorgen diverse overstorten op de 
waterzuiveringsinfrastructuur nog te vaak voor problemen.  Qua bedrijfsafvalwater 
vormen Scana Noliko in Bree en Brouwerij Martens in Bocholt voorlopig nog een punt 
van aandacht.  En verspreid over het hele stroomgebied, maar met het zwaartepunt 
stroomafwaarts van de Zuid-Willemsvaart, zijn landbouwactiviteiten een permanente 
bron van diffuse verontreiniging.  
 
Tegengaan verdroging in de vallei  
Intensivering van het grondgebruik, vooral gedurende de voorbije twintig jaar, heeft 
ook in de Abeekvallei voor een verstoring van de waterhuishouding gezorgd: 
enerzijds verdroging en vermesting van voorheen extensieve vochtige graslanden, 
anderzijds een versnelde waterafvoer met alle problemen vandien in neerslagrijke 
periodes.  De VLM heeft vanuit het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg in het al 
lang aanslepende deelproject 'Abeek deel 1' aangegeven waar vernatting gewenst is 
tussen de Zuid-Willemsvaart en grenspaal 160. Voor de kleinere waterlopen kan een 
beter beheer - meer ruimte voor plantengroei in de waterloop en op de oevers waar 
het kan - de afvoersnelheid vertragen. Ook het opnieuw verondiepen in plaats van 
het sluipend jaarlijks uitdiepen door te rigoureus beheer helpt de 
verdrogingsverschijnselen tegengaan. Minder zichtbaar maar mogelijk nog nefaster 
zijn de ondergrondse buisdrainages, noodzakelijk om in de natte valleigronden toch 
aan akkerbouw te kunnen doen. 
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OEVERZONEPROJECTEN  
 
Met het decreet Integraal Waterbeleid kreeg het begrip 'oeverzone' een wettelijke 
basis. Projecten in de oeverzone kunnen een oplossing bieden voor meerdere 
knelpunten in en rond de waterloop tegelijkertijd.  Daarnaast zijn oeverzones nuttig 
om de naleving van de wettelijke afstandsregels rond bodembewerking, bemesting 
en het gebruik van bestrijdingsmiddelen af te dwingen. Ook kunnen ze een buffer 
vormen tegen de inspoeling van sediment, meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit de 
omgeving.  Binnen het VLM-landinrichtingsproject Noordoost-Limburg voorzien 
inrichtingsplannen in de inrichting van bufferstroken en de aanleg van beplantingen.  
Bufferstroken bevatten in het ideale geval, vertrekkend vanaf de beek, een ca. 10 
meter brede moeraszone (helofytenfilter) voor de effectieve verwijdering van nitraten 
(denitrificatie), een minstens zo brede houtkant die aansluit op de moeraszone en 
een onbemeste maar regelmatig gemaaide strook.  Door de afvoer van het maaisel 
verdwijnen hier ook fosfaten.  Op deze manier vangt een bufferstrook de 
nutriëntenstroom naar de waterloop weg.  Via diverse beheerovereenkomsten 
kunnen landbouwers aanspraak maken op een vergoeding voor minder 
ruimtebehoevende maar ook minder efficiënte bufferstroken, zoals graslandzones of 
de aanleg van een heg of houtkant. Momenteel wordt door VMM – afdeling water en 
de VLM een oeverzoneproject uitgewerkt voor de Abeek tussen de Zuid-Willemsvaart 
en grenspaal 160. Een zone met een breedte van 20 m werd aangekocht. Men 
voorziet onder andere begrazing, aanplant van bomen, stroomdeflectoren, 
plasbermen, …   
 
GLOBAAL HERSTELPLAN ABEEK 
 
Bij het uitwerken van een ecologische visie blijkt dat meerdere knelpunten het gevolg 
zijn van de omwisseling van Abeek en Lossing in de jaren ’70.  Naast de hoger 
beschreven knelpunten op het vlak van structuur en vismigratie zorgt de huidige 
kunstmatige situatie voor structureel dure waterbeheerskosten zoals pompen, 
ruimingen en dijkonderhoud.  Doordat de huidige Abeek afwisselend boven en onder 
het maaiveld ligt zijn natuurlijke afwatering en overstroming onmogelijk.  De centrale 
doelstelling van het globaal herstelplan Abeek is het herstel van de natuurlijke 
afwatering van de Abeek via de natuurlijke loop.  Hiertoe moeten de Abeek en de 
Lossing opnieuw op een of andere manier omgewisseld worden.  Het gaat concreet 
om de Abeek en Lossing stroomafwaarts de ‘Broekduiker’, dit is net stroomafwaarts 
de Broekmolen.  Deze ingreep is noodzakelijk om beekherstel te gronde, met 
ontwikkeling van natuurlijke stromingskarakteristieken en een grote structuurvariatie, 
mogelijk te maken. Ontwikkeling en verspreiding van beekgebonden flora en fauna 
krijgen dan veel meer mogelijkheden.  De waardevolle bovenloop van de Abeek 
wordt opnieuw verbonden met de Uffelse beek - Haelense beek - Neerbeek, hetgeen 
migratie van vissen en andere aquatische organismen langs de waterloop bevordert.  
De omwisseling ongedaan maken is uiteraard een ingreep met een grote impact op 
zowel oppervlakte- als grondwater, en bijgevolg ook op natuur, bos en landbouw in 
de vallei. Voor de aquatische en terrestrische ecologie zijn deze veranderingen 
overwegend positief, voor de economische activiteiten zijn ze veeleer negatief.  Maar 
de stap is noodzakelijk om te kunnen evolueren naar een meer duurzame en 
ecologisch waardevolle situatie. Voor de precieze plaats waar de omwisseling kan 
gebeuren bestaan twee alternatieven: de Broekduiker, waar de huidige Lossing 
onder de huidige Abeek gaat, of de verder stroomafwaarts gelegen Zigduiker.  De 
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Broekduiker verdient de voorkeur want een herstel van een groter deel van de Abeek 
is mogelijk en de Abeek komt zo overal ten noorden van de Lossing te liggen, zodat 
er geen kunstmatige kruisingen nodig zijn.  De loop van de huidige Abeek kan 
behouden blijven als extra afvoermogelijkheid richting Maas bij hoge debieten, om zo 
de Uffelse beek minder te belasten en nog extra voeding te voorzien van de 
Itterbeek.   

 
  Foto: even stroomafwaaarts de Broekmolen loopt de Abeek over de Lossing 
 
Scenario's tussen wenselijkheid en haalbaarheid  
Voor het globale herstelplan zijn tal van varianten te bedenken. In principe kunnen 
tientallen verschillende scenario’s worden uitgewerkt, waarin o.a. locatie van 
omwisseling, keuze van zijwaterlopen, toekomstige functie van de gegraven 
hoofdwaterloop (huidige Abeek) en de overstroombaarheid van de vallei variëren.  
Als vertrekpunt kiezen we 2 sterk uiteenlopende scenario’s: een ecologisch-
maximalistisch en een ecologisch-minimalistisch scenario.  
In een ecologisch-maximalistisch scenario wordt de oorspronkelijke Abeek hersteld 
en verdwijnt de gegraven loop (huidige Abeek) volledig. Dit resulteert in een 
natuurlijke vrij meanderende waterloop in een overstroombaar valleigebied waar de 
natuurfunctie primeert. De Lossing en de Soerbeek zouden dan uitmonden in de 
herstelde Abeek. De kunstmatige elementen zoals duikers, sifons en dijken 
verdwijnen dan.  
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Figuur: Eindtoestand maximalistisch scenario: 1 herstelde Abeek; 2 te dempen loop;  
licht grijs (geel): overstromingsgebied Stamprooierbroek-Grootbroek 
 
Dit scenario heeft verregaande gevolgen voor de huidige niet-natuurfuncties in de 
Abeekvallei ter hoogte van Stamprooierbroek-Grootbroek.  Het algemene waterpeil 
van de Lossing stijgt en er treden meer overstromingen op.  In sommige zijlopen 
treden peilstijgingen op, in andere daalt het waterpeil.  Een dergelijk scenario is pas 
mogelijk na de uitwerking van een aantal gerichte oplossingen via bijvoorbeeld 
grondruil of grondverwerving.  Andere aandachtspunten zijn het mogelijks 
toegenomen debiet van de Uffelse beek, gewijzigd debiet van de Itterbeek, afvoer 
van het effluent van RWZI Kinrooi, bevoorrading van de vijvers van de Zig en 
afwatering van een aantal landbouwgronden tussen Molenbeersel en Ophoven.  Het 
maximalistisch scenario is niet realistisch op korte termijn.  Het is echter wel 
interessant dit scenario te bekijken om de mechanismen te identificeren.  De impact 
van dit scenario is al bij al minder extreem dan in eerste instantie verwacht.  
Anderzijds werd een ecologisch-minimalistisch scenario onderzocht, waarbij de 
ingrepen ten opzichte van de huidige toestand minimaal worden gehouden.   

Figuur: Eindtoestand minimalistisch scenario: 1 herstelde Abeek; 2 herstelde/nieuwe Lossing    
 
 

2 

1 

1 
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De Abeek en de Lossing worden omgewisseld ter hoogte van de Broekduiker.  Op 
deze plaats stromen de 2 waterlopen niet langer over elkaar maar langs elkaar. De 
huidige Lossing (toekomstige herstelde Abeek) wordt dan afwaarts de Broekmolen 
heringericht.  Voor het overige blijft alles ongewijzigd.  
Uit de modelmatige analyse van dit scenario (door Soresma) blijkt dat de invloed van 
deze ingrepen op het afvoergedrag opwaarts de Broekduiker zeer beperkt zijn.  
Afwaarts de broekduiker stijgt het debiet van de huidige Lossing (=herstelde Abeek) 
en daalt het peil van de huidige Abeek.  De zijwaterlopen en grachten van de huidige 
Lossing worden iets meer opgestuwd waardoor sommige gebieden iets frequenter 
gaan overstromen. Ook voor de Uffelse beek (Nederland) wordt een stijging van de 
(piek)debieten voorspeld, waardoor er een vernatting en verhoogde 
overstroombaarheid van de vallei kan optreden.  De huidige Abeek zal in dat 
scenario minder water afvoeren en bijgevolg worden lagere waterstanden bekomen.  
Hierdoor zullen de zijwaterlopen en grachten gemakkelijker kunnen afwateren naar 
de huidige Abeek en zal de grondwatertafel in het zuidelijke gedeelte van de vallei 
minder wordt gevoed door de Abeek.  In dit minimalistische scenario wordt de 
hoofddoelstelling van het herstelplan dus gehaald en zijn de negatieve effecten voor 
landbouw, bosbouw, bebouwing en terrestrische ecologie relatief beperkt of zijn ze 
zelfs positief. 
 

Foto: gelijkgrondse kruising van Abeek ( N-Z: linksonder-rechtsboven) en Itterbeek (W-O: 
linksboven-rechtsonder)  
 
In een volgende stap wordt gezocht naar nuttige aanpassingen ten opzichte van het 
minimalistische scenario, teneinde de negatieve effecten te minimaliseren en een 
groter ecologische herstel te realiseren:  
� Uit een modelmatige analyse (door Soresma) blijkt dat de stijging van het peil van 
de huidige Lossing en de Uffelse beek (herstelde Abeek) in aanzienlijke mate kan 
beperkt worden door de Horstgaterbeek af te koppelen van deze waterloop en te 
laten afwateren richting Kinrooi-Ophoven. Dit zou ook resulteren in een betere 
waterkwaliteit voor de herstelde Abeek;  
� De peilen van de herstelde Abeek afwaarts van Molenbeersel kunnen ook beperkt 
worden door de waterloop meer te laten overstromen in Stamprooierbroek- 
Grootbroek. Hierdoor zouden deze voormalige moerasgebieden opnieuw vernatten;  
� Een andere mogelijkheid bestaat in het creëren van een overlaat van de herstelde 
Abeek naar de huidige Abeek aan de Broekduiker. Bij piekdebieten kan hierdoor een 
deel van het water via de gegraven bedding naar Ophoven worden afgevoerd;  
� De Soerbeek is de zijloop met de grootste ecologische potentie. Zo is bekend dat 
er vroeger Kwabaal in de Soerbeek voorkwam, een vissoort die momenteel niet meer 
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voorkomt in Vlaanderen. Vanuit aquatische ecologie is het dan ook wenselijk de 
Soerbeek aan te sluiten op de herstelde Abeek;  
� Ook de Lossing zou een zijloop van de Abeek kunnen worden, zodat het 
hydrografische netwerk sterker vertakt worden en de ecologische potenties 
vergroten. De huidige loop van de Abeek zou dan lokaal tijdelijk droog kunnen 
komen te staan;  
� Hermeandering van de huidige Lossing (herstelde Abeek) stroomafwaarts van 
Molenbeersel) kan niet alleen leiden tot ecologisch herstel maar ook tot extra berging 
en aftopping van de piekdebieten, ook van de Uffelse beek;  
� Ongewenste verdroging nabij de huidige Abeek (in natuurgebieden) kan 
voorkomen worden door de Abeek en/of de zijlopen (lokaal) te verondiepen.  
Deze varianten bieden tal van mogelijkheden om het herstelplan bij te stellen tot een 
evenwichtig project, waarbij een gulden middenweg wordt gezocht tussen ecologisch 
herstel en de aanwezige economische activiteiten.  
 
TOEKOMST  
 
In vergelijking met andere Vlaamse regio’s hebben de waterlopen in het 
stroomgebied van Abeek en Lossing de voorbije decennia relatief goed doorstaan. 
Zowel de water- als de structuurkwaliteit is beduidend beter dan het Vlaamse 
gemiddelde. Mede als 
gevolg hiervan bieden 
waterlopen, oeverzones 
en de aangrenzende 
vallei nog een geschikte 
habitat voor complexe en 
uiterst waardevolle 
levensgemeenschappen, 
wat zich vertaalt in een 
grote rijkdom aan 
bijzondere planten en 
dieren. Qua structuur-
kwaliteit van de Abeek is 
er wel een zeer groot 
verschil tussen de uit-
zonderlijk waardevolle 
beekstructuur opwaarts 
de Zuid-Willemsvaart en 
de ‘kanaalmorfologie’ van 
de Abeek verder af-
waarts.  

Foto: monding van de Abeek in de Maas in Ophoven 
 
Toch hebben gewestplanafbakeningen en de aanduiding als Europees Habitat- en/of 
Vogelrichtlijngebied, net zomin als uiteenlopende Vlaamse regelgeving rond bos- en 
natuurbehoud, bemesting of waterkwaliteit kunnen voorkomen dat ook in Abeek en 
Lossing de nodige structurele knelpunten aanwezig zijn.  
In de waterlopen zelf blijven talrijke vismigratieknelpunten aanwezig die een vrije 
uitwisseling tussen bron en Maas onmogelijk maken.  Benedenstrooms, op 
Nederlands grondgebied, zijn deze knelpunten vrijwel weggewerkt.  Het is nu aan 
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Vlaanderen om dit herstel stroomopwaarts even prioritair aan te pakken. Op het vlak 
van waterkwaliteit dringt zich een sanering op van de bekende industriële 
vervuilingsbronnen.  Hetzelfde geldt voor de rioolwaterzuiveringinfrastructuur, waar 
zowel RWZI’s als overstorten voor verbetering vatbaar zijn.  Ook de invloed van de 
landbouw op de waterkwaliteit blijft te groot, zolang onaangepast landgebruik, 
onvoldoende buffering en gebrekkige handhaving samengaan.  De inrichting van 
oeverzones in prioritaire gebieden is dan ook dringend gewenst. Een ander punt van 
aandacht is het beheer van de waterlopen. Zowel in de waterlopen van 1ste 
categorie als in deze van 2de en 3de categorie moet een meer ecologisch 
ruimingsbeheer op korte termijn ingang kunnen vinden.  Het sluitstuk van een 
ecologisch herstel te gronde bevindt zich evenwel stroomafwaarts de Zuid-
Willemsvaart.  Hier hebben vooral de ingrepen in de jaren ’60 en ’70, met als 
exponent de omwisseling van Abeek en Lossing, voor een onnatuurlijke situatie 
gezorgd die blijvend hoge kosten met zich meebrengt op het vlak van onderhoud en 
waterkwantiteitsbeheer.   
Er wordt een Globaal Herstelplan Abeek voorgesteld, waarin een natuurlijke 
afwatering van de Abeek via de natuurlijke loop wordt hersteld.  Uit deze studie blijkt 
dat de minimalistische invulling van het Globaal Herstelplan Abeek geen 
onoverkomelijke problemen oplevert qua technische en maatschappelijke 
haalbaarheid, en dus op korte termijn realiseerbaar is. Nog los van de ecologische 
verbetering, die onvermijdelijk minder groot is dan bij een maximaal herstel van de 
natuurlijke situatie, heeft de uitvoering van dit herstelplan een belangrijke 
symboolwaarde. Het is de vertaling in de praktijk van een nieuwe, duurzame kijk op 
de functies, de inrichting en het beheer van waterlopen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: monding van de Neerbeek in de Maas in Neer 
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2007 
 
Overzet In den Damp - Wijshagen, FS7660, x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580 
 
De paddenoverzet langs de Gestelstraat werd dit jaar op zondag 21 januari opgezet. 

 
De voorbije zachte winter bracht heel wat amfibieën vroeg op pad. Van een echte 
winterrust was nauwelijks sprake.  De paddentrek begon zeer vroeg, nl. op 12 
februari om een maximum te bereiken op zaterdag 24 februari (496 dieren 
overgezet).  De dag nadien was al de helft van het aantal dieren al aan de overkant 
van de weg gezet.  
Dat maakte dat op 15 maart 96 % van de dieren al overgezet waren. In 2006 was 
door het koude weer op 15 maart amper 1 % van de dieren aan de overkant van de 
weg geraakt.  Het ene jaar is blijkbaar niet het andere jaar. 
 
In totaal werden 3.002 dieren overgezet, wat een stuk onder het gemiddelde (5.000) 
van de laatste 10 jaren is. We zitten sinds de grote terugval in 2006 nog in een 
neerwaartse trend (-18% t.o.v. 2006). 
Van de Gewone pad werden 2.699 stuks overgezet. Rugstreeppad liet zich dit jaar 
niet zien bij de overzet. 

Het aantal overgezette 
salamanders (in totaal 
slechts 91 stuks) 
halveerde t.o.v. van vorig 
jaar. In vergelijking met 
het topjaar 2000 is dit nog 
slechts 11 % van het 
aantal. De toestand voor 
Vinpootsalamander blijft 
dramatisch: slechts 12 
dieren overgezet. 
Ook de Groene kikker 
ging verder achteruit.  
Bruine kikker halveerde 
op een jaar tijd.  5 
heikikkers (2 hiernaast op 
foto) werden overgezet. 

Heikikkers 
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De overzetactie aan de Gestelstraat was in 2007 de derde grootste van Vlaanderen 
(in 2005 nog de grootste). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In totaal werden sinds 1995 aan het 
 Broek 56.546 stuks overgezet. 

 
 

 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alpenwatersalamander 2 340 294 256 102 317 372 293 141 107 120 88 34 
Kleine watersalamander   114 160 126 368 272 208 89 118 51 115 82 45 
Vinpootsalamander  68 95 156 284 260 75 30 51 11 26 16 12 
Groene kikker 36 231 196 418 360 543 489 540 553 633 526 126 86 
Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 236 121
Heikikker 11 10 4 6 10 16 11 4 7 11 16 16 5 
Gewone pad 271 1.287 2.160 2.227 1.892 3.508 5.420 4.909 4853 5.231 5.542 3.075 2699
Rugstreeppad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 
Totaal 340 2.274 3.034 3.348 3.406 5.438 7.529 6.004 5.864 6.173 6.494 3.640 3002
Aanwezige personen:     469 539 609 531 603 639 415 469 101 167

 
 
In november 2007 zijn in het kader van het Europees LIFE-project DANAH 
herstellingswerken begonnen aan de 3 broeken.  De dijken worden dit najaar 
opengekapt en hersteld.  Ook de wateraan- en afvoer worden beter regelbaar.  Dit 
moet alleszins een positieve uitwerking hebben op de amfibiefauna. 
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Overzet Brogelerweg - Ellikom, FS7667, x-coörd.: 230.580, y-coörd.: 202.850 
 
Op zondag 28 januari werd hier de paddenoverzet opgezet.   

De overzet verliep ook in een vrij korte periode.  Na een kleine trek rond 2 en 12 
februari begon de grote trek op 20 februari, die duurde tot 7 maart. 
 
In totaal werden maar 1.237 amfibieën overgezet: 1.021 gewone padden, 184 bruine 
kikkers, geen enkele groene kikker, 32 alpenwatersalamanders. In 2007 werden hier  
1/3  minder dieren overgezet vergeleken met 2006 en de helft minder vergeleken met 
2005.  
Slechts 14 doodgereden padden werden er geteld. 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alpenwatersalamander 7 45 57 28 67 64 67 32 
Kleine watersalamander 0 0 0 0 0 0 2 0 
Groene kikker 3 1 0 2 3 2 3 0 
Bruine kikker 12 141 57 109 128 240 125 184
Gewone pad 208 960 807 886 645 2.135 1.588 1.021
Totaal 230 1.147 901 1.025 843 2.442 1.785 1.237
 
 

Bruine kikkers 
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Overzet Hellestraat - Ellikom, FS7666, x-coörd.: 230.760, y-coörd.: 202.160  
(7 dagen in 2007) 
 
Ook aan de Hellestraat in Ellikom werden door vrijwilligers padden overgezet.  
Slechts 36 padden en 1 bruine kikker werden er geteld op 7 avonden, naast 12 
doodgereden padden. 
 
 2005 2006 2007 
Salamander 1 0 0 
Groene kikker  6 0 0 
Bruine kikker 0 8 1 
Gewone pad 437 244 36 
Totaal 444 252 40 
 
 
Overzet Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen, FS7865 & FS7865, 
x-coörd.: 232.400, y-coörd.: 201.300  (7 dagen in 2007) 
 
Omdat in deze straat ter hoogte van de Soerbeek (Zoeterbekerbeek) een groot 
aantal dieren werd doodgereden, werd ook deze straat dit jaar ’s avonds afgelopen, 
waarbij de opgemerkte dieren aan de overkant werden gezet. 
 
In totaal werd 118 dieren overgezet op 7 dagen.  
In totaal werden 70 doodgereden dieren opgemerkt: 58 gewone padden en 12 bruine 
kikkers.  In 2006 werden nog 276 dode dieren geteld op 204 levende dieren. De 
tijdelijke snelheidsverlaging heeft een positieve invloed gehad op het aantal 
verkeersslachtoffers. 
 
 2006 2007 
Bruine kikker 8 5 
Gewone pad 196 113 
Totaal 204 118 
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Overzet Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal - Peer,  
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950 
 
De schermen werden zaterdag 27 
januari opgebouwd en 2 dagen later 
zaten de eerste padden al in de 
emmers.  Zaterdag 7 april werden de 
schermen opgeruimd. De amfibieën 
hebben eigenlijk gedurende deze 
hele periode getrokken, zonder 
echte piekmomenten. Het grootste 
aantal was op 23 februari. 
In totaal werden slechts 983 dieren 
overgezet, waarvan 635 gewone 
padden, 228 bruine kikkers, 7 
groene kikkers en 113 alpen-
watersalamanders. Dat zijn er 
opmerkelijk minder dan vorige jaren. 
Maar dit was een algemeen 
verschijnsel in gans Vlaanderen. 
Waarschijnlijk trokken de dieren door 
de zeer zachte winter veel vroeger  
(voor dat de schermen geplaatst 
waren) of zijn ze gewoon niet naar 
hun overwinteringplaats gegaan en 
gewoon in de buurt van het water 
blijven hangen. 
Een andere oorzaak van het geringe 
aantal is te wijten aan het feit dat er 
minder schermen zijn geplaatst. 
Omdat in 2006 maar weinig dieren in 
de emmers tegenover de Esmeralda zaten en het veel werk inhoudt om de schermen 
te plaatsen, werd beslist om dit deel niet te plaatsen. 
Het dagelijks overzetten en inventariseren van deze amfibieën gebeurde door 7 
vrijwilligers in een beurtrol.  
 
 2004 2005 2006 2007 
Alpenwatersalamander 77 208 161 113 
Groene kikker 23 47 14 7 
Bruine kikker 137 1.098 526 228 
Gewone pad 964 1.343 1.578 635 
Totaal 1.201 2.696 2.279 983 
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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.  

In verhouding tot 
vorig jaar is het 
percentage bruine 
kikkers aan het 
braakliggende terrein 
naast de woning van 
architect Van Oost-
veldt gedaald, aan 
de Dommel (Om-
leidingsweg) is het 
percentage hoger. 

Verkeersslachtoffers 

De dode dieren werden dit jaar ook maar heel sporadisch geteld: 29 padden, 3 
bruine kikkers en 1 alpenwatersalamander. 
 
Publieke overzetacties 
 
Dit jaar was er vooral 
veel publiek tijdens 
de 
amfibieëninfoavond 
van 17 maart. Deze 
avond was georga-
niseerd ism Stad 
Peer in het kader van 
de Milieu 14-daagse. 
Slechts 2 klassen 
van het Agnetendal 
van Peer hebben de 
paddenoverzet be-
zocht. In totaal 120 
mensen bezochten 
de paddenoverzet of 
hielpen mee over-
zetten. 
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 Verloop van de overzet in 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  In den Damp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brogelerweg Ellikom 
 
 
 
 
 
 

 Hellestraat Ellikom 
 
 
 
 

 
 

Boenderstraat Ellikom 
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Esmeralda Peer 
 
 
 
 

Vergelijking met Limburg en Vlaanderen 
 
Ook in Vlaanderen en in Limburg is het aantal overgezette dieren in 2007 in 
verhouding met 2006 veel lager.  In Vlaanderen werden in 2007 80.475 dieren 
overgezet t.o.v. 153.978 in 2006.  In Limburg werden in 2007 16.352 dieren 
overgezet t.o.v. 28.986 in 2006.  Dus overal een sterke terugval.  
Opvallend is wel dat de daling bij ons wel (veel) groter is dan in Limburg, uitgenomen 
voor de Gewone pad. 
 
Ons aandeel in de overzetacties is stabiel t.o.v.v vorig jaar en bedraagt momenteel 
25 % van het totaal Limburgs aantal of 5 % van het Vlaams aantal.    
Maar het aandeel van alle soorten neemt (sterk) af, wat gecompenseerd wordt door 
een betere score (minder sterke afname) van Gewone pad. 
Het aantal overzetplaatsen bleef min of meer gelijk in de periode 2005-2007. 
 
Aandeel overzetacties in Meeuwen-Gruitrode en Peer t.o.v. het Limburgs aantal 
 
 2005 2006 2007
Alpenwatersalamander 65% 20% 18%
Kleine watersalamander 84% 37% 21%
Vinpootsalamander 60% 13% 11%
Bruine kikker 56% 27% 14%
Groene kikker 84% 51% 23%
Heikikker 100% 100% 83%
Gewone pad 33% 24% 27%
Rugstreeppad 100% 100% 0% 
Totaal 37% 24% 25%
 
De sterke daling kan te wijten zijn aan de zeer milde winter, waardoor de trek vroeger 
op dreef kwam, maar ook dat de lichaamsconditie van de overwinterende padden 
minder goed was en er meer sterfte op trad.  Zie hiervoor volgend uittreksel uit de 
Hylaflits 2007/1.  

 
Freddy Janssens & Robert Van Dingenen
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De klimaatsopwarming heeft een negatief effect op de lichaamsconditie en de 
overlevingskansen van de Gewone pad.   
 
De klimaatsopwarming heeft een negatief effect op de lichaamsconditie en de 
overlevingskansen van de Gewone pad.  Dat de opwarming van het klimaat een 
belangrijke oorzaak is van een algemene achteruitgang van amfibieënpopulaties 
over de hele wereld staat buiten kijf. Minder bekend is echter het mechanisme van 
de negatieve invloed van deze opwarming in populaties in West-Europa. Eerder 
hadden laboratoriumexperimenten al aangetoond dat het ontbreken van een 
winterrust bij amfibieën uit de gematigde klimaatzone de oorzaak was van een sterk 
vertraagde groei, het bereiken van geslachtsrijpheid bij een geringer 
lichaamsgewicht en een verhoogde mortaliteit. Deze conclusies worden nu ook door 
veldwaarnemingen bevestigd door een meerjarige studie. 
Uit de resultaten blijkt dat door het warmer worden van het klimaat de 
lichaamsconditie-index van de vrouwtjes padden afneemt, zowel tengevolge van een 
verminderde energieopname tijdens de lente- en zomerperiode als door een hoger 
verbruik van de in het lichaam opgeslagen vetvoorraad tijdens de warmere winter. 
De daling van de lichaamsconditie-index resulteert in kleinere legsels omdat de 
legselgrootte positief is gecorreleerd aan de lichaamsgrootte van een vrouwtjespad. 
De verminderde lichaamsconditie gaat bovendien gepaard met een hoger 
sterftecijfer bij overwinterende dieren. De vetvoorraden die tijdens de zomer in het 
lichaam werden opgeslagen, blijken onvoldoende om de winter door te komen. De 
overlevende individuen starten hun voortplantingsseizoen in een zwakkere conditie 
waardoor ze meer vatbaar zijn voor allerlei infecties. 
 
Overname uit HylaFlits 2007/1 te vinden op website http://www.hylawerkgroep.be 

. 
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ADOPTIE LIMBURGSE SOORTEN: KNOFLOOKPAD EN BOSKREKEL 
 

 Met het project “gemeenten adopteren Limburgse soorten” beogen het 
provinciebestuur en de regionale landschappen een halt te roepen aan achteruitgang 
van de biodiversiteit.  Hiervoor werden alle Limburgse gemeenten aangesproken om 
een bedreigde, typische Limburgse plant- of diersoort te adopteren. Voor de 
geadopteerde soorten worden extra maatregelen genomen om ze te beschermen. 
Alles draait rond de terreinacties en via communicatie, sensibilisering en educatie 
worden zo veel mogelijk mensen binnen de gemeente betrokken met het project. 
Ook Peer en Meeuwen-Gruitrode doen mee aan het adoptieproject en hebben elk 
een Limburgse soort onder de vleugels genomen. Meeuwen-Gruitrode heeft zich 
geëngageerd om extra inspanningen te leveren voor de Boskrekel, terwijl Peer het 
opneemt voor de Knoflookpad. 
 
 
Knoflookpad in Peer 

 
Dit stinkerdje is wellicht de meest 
mysterieuze inwoner van Peer.  Overdag 
graven ze zich in, terwijl ze ’s nachts op 
zoek gaan naar sappige insecten.  Bij het 
minste onraad graven ze zich razendsnel 
in het zand en scheiden ze een 
knoflookachtige geur uit. 
Maar het is een echt zorgenkindje. In 
2006 is hij nog maar op 2 plaatsen in 
Peer gevonden, en dit in zeer lage 
aantallen.  Hiervoor zal moeten samen-
gewerkt worden met landbouwers want 
de knoflookpad komt enkel nog voor in 
landbouwgebieden. De belangrijkste 
maatregel die getroffen dient te worden 
is het herstellen van de biotoop van de 
knoflookpad. Hiervoor moeten er meer 
poelen worden aangelegd rond de poel 

waar hij laatst is waargenomen.  Ook moet er voldoende mul zand in de omgeving 
van de poel zijn waar de padden zich buiten de voortplantingstijd kunnen ophouden.  
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Boskrekel in Meeuwen-Gruitrode 
 
Als je aan een bosrand of houtkant een krekeltje ziet springen is dit hoogst 
waarschijnlijk de boskrekel.  Ze vertoeven graag in het strooisel van eik waar ze zich 
tussen de dorre blaadjes kunnen verstoppen bij onraad. 
Gelukkig is er nog vrij veel bos in Meeuwen-Gruitrode en je kunt de boskrekel nog op 

verschillende plaatsen vinden in de 
gemeente.  Midden in het bos komt het 
krekeltje niet voor, hij moet het echt 
hebben van bosranden, open plekken of 
open bosdreven op zandige bodems waar 
hij van het zonnetje kan genieten.  Maar 
ook in open veld vind je hem niet, daar 
vindt hij immers niet genoeg bescherming.  
Er hoeven dus geen ganse bossen te 
sneuvelen. Deze krekel heeft baat bij de 
omvorming van naaldbossen naar 
loofbossen, bosrandbeheer en de aanleg 
en onderhoud van brede houtkanten en –
wallen.  Deze maatregelen zullen 
opgenomen worden in het bosbeheersplan 
van Meeuwen-Gruitrode, dat zal opgesteld 
worden. 

 
Workshops 
 
Om de inwoners van de gemeenten te laten kennismaken met hun adoptiesoort 
werden workshop georganiseerd. 
De workshop over de knoflookpad in Peer ging door op 2 en 14 april. Joeri Cortens 
vertelde in geuren en kleuren over het doen en laten van het padje en er werd in de 
Mullemerbemden gezocht naar het mysterieuze amfibie. De knoflookpad gaf niet 
thuis, maar er zijn wel alpenwatersalamanders, groene en bruine kikker en gewone 
pad gevonden. 
Voor de boskrekel werd Nobby Thys ingeschakeld op 8 en 11 september. Tijdens de 
theorieles verduidelijkte hij hoe je een boskrekel kan herkennen en waar je hem kan 
vinden.  De Kolisbergen in Meeuwen-Gruitrode werden volledig uitgekamd tijdens de 
excursie en de boskrekel werd er op verschillende plaatsen gezien en gehoord. Ook 
zijn grote broer, de veldkrekel, was present zodat het verschil tussen de twee 
inheemse krekelsoorten kon waargenomen worden. 
 
Het adoptieproject loopt al enige tijd en er is ook al heel wat gerealiseerd. De 
gemeenten zijn op de kar gesprongen, de bevolking heeft al kennisgemaakt met de 
adoptiesoorten en er zijn actieplannen uitgeschreven. 
Maar het is nog niet gedaan, er zullen nog concrete acties worden uitgevoerd op het 
terrein om de habitat van de beschermde soorten uit te breiden en te verbeteren.  We 
zijn weer een stap dichter bij de stopzetting van de achteruitgang van de 
biodiversiteit. 
 
Dank aan Els Peusens (RLKM), Rauwerd Roosen (ANB) en Jorg Lambrechts 
(Aeolus). 
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 
2007 
 
Educatief natuurbeheer is een project 
waarin kinderen op een speelse, 
leerzame wijze de natuur beleven en 
ervaren. Ze leren het belang en de 
samenhang van de natuur inzien.  Er is 
een inleidende reeks in de klas, 
vervolgens zijn er beheers- of 
werkdagen en als slot belevings- en 
onderzoekmomenten. 
Educatieve medewerker Kobe Janssen 
deed de introductie en leide de 
beheerswerken en de belevings- en onderzoekenmomenten. 

Het educatief natuurbeheer wordt 
ingepast in de beheerplanning van 
het reservaat, de Sociale 
werkplaats doet het voorbereidend 
werk.  
Kinderen voelen zich goed in de 
natuur, in de buiten. Ze genieten 
van de vrijheid, ze kunnen zich 
uitleven. Het spelelement in de 
activiteit creëren ze zelf, ze zijn 
daar goed in. De kinderen meten 
zich op een gezonde manier. 
Vanaf april begonnen de 
wandelingen en onderzoeken.  Bij 
de onderzoeken leren zij naar de 

details 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Hendrikx 
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school 
voor-
bereiding werken wandeling 

aantal 
leerlingen 

natuur 
gebied beheerwerken 

VBS Ellikom     18/04/2007 19
Erpecommer 
bemden hooi afdragen 

VBS Wijshagen     8/06/2007 32
Erpecommer 
bemden hooi afdragen 

VLS Klim-op, 
Meeuwen  

15+22/03 
/2007  35 Vliegeneinde 

jong houtopslag 
verwijderen 

VLS Klim-op, 
Meeuwen 19/03/2007 

22,26,27/03 
/2007 

14/05/2007 
+ 7/06/2007 153 In den Damp 

sparren zagen + 
takenwal maken 

VLS Klim-op, 
Plockroy 5/03/2007 8/03/2007 22/05/2007 14 In den Damp wilgen knotten 

VBS Ellikom 25/09/2007 20/11/2007   18
Erpecommer 
bemden hooi afdragen 

VBS Wijshagen 18/10/2007 23/11/2007   23
Erpecommer 
bemden hooi afdragen 

VBS P. Brueghel, 
Erpekom     19/06/2007 22

Erpecommer 
bemden hooi afdragen 

VBS P. Brueghel, 
Erpekom 27/09/2007 21/11/2007   21

Erpecommer 
bemden hooi afdragen 

VBS P. Brueghel, 
Grote Brogel   25/01/2007 1/06/2007 46

Reppeler 
bemden hooi afdragen 

VBS P. Brueghel, 
Grote Brogel 15/10/2007 7/12/2007   45

Erpecommer 
bemden hooi afdragen 

GVB Reppel  25/10/2007 22 Monsbemden 
houtopslag 
verwijderen 

BO St-Elisabeth 
Wijchmaal  

19+26+27
/03/2007 34

Mullemer- 
bemden 

houtopslag 
verwijderen 
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“FERME” KUNST MONSHOF 6 MEI 2007 
 
Begin mei werd het Monshof deel van een kunstenaarsroute georganiseerd door het 
gemeentebestuur van Bocholt.  Natuurpunt verzorgde er het drank- en rustpunt. 
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DAG VAN DE MILITAIR 7 JUNI 2007 
 
Naar jaarlijkse gewoonte werd ook dit jaar een ‘Dag van de Militair’ georganiseerd 
door Defensie. Om de team spirit te bevorderen worden er dan allerlei activiteiten op 
poten gezet zoals sportmanifestaties en culturele uitstappen. Gewoonlijk wordt deze 
dag afgesloten met een hapje en een drankje. Het is me nu weer gelukt om enkele 
collega-militairen te motiveren om deze dag een zinvol tintje te geven door aan 
natuurbeheer te doen. 

In een natuurreservaat is er altijd 
werk genoeg. Zo zijn we ’s morgens 
begonnen met de aanleg van een 
brug over de Abeek in de 
Erpecommerbemden. Deze tijdelijke 
brug was nodig voor de Aardgas 
Fiets- en Wandelhappening die de 
volgende zondag (10 juni) zou 
plaatsvinden. De uitgestippelde 
wandelroute kruiste hier de Abeek. 
Ook de brandnetels op het 
wandelpad werden gemaaid om het 
de wandelaars aangenaam te 
maken. 
Om het pad te verbreden werden op 
enkele plaatsen Amerikaanse 

Vogelkersstruiken verwijderd. Met het bestrijden van de Amerikaanse Vogelkers 
hadden mijn collega-militairen al ondervinding. Op de Vliegbasis van Kleine Brogel 
wordt namelijk deze struik door vrijwillige militairen bestreden in ruil voor een 
hoeveelheid brandhout. De Amerikaanse Vogelkers is een hardnekkige woekeraar, 
dus uittrekken is de boodschap! 
 
Na een stevig middagmaal zijn we 
met goede moed de bramen te lijf 
gegaan aan de Slagmolen in 
Ellikom. Deze bramen worden 
uitgetrokken om te voorkomen dat ze 
de jonge heide op de geplagde 
percelen zouden overwoekeren. 
Als afsluiter na dit stekelige karweitje 
hebben we nog een natuurwandeling 
gemaakt aan het Monshof in Reppel. 
Het mooie weer maakte er, zoals de 
foto’s duidelijk laten zien, een 
aangename dag van. 
 

Robert Van Dingenen 
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BRBF PEER 13-15 JULI 2007 

brbf 2007, een goed jaar 
 
In samenwerking met Braek-Away vzw de organisator 

van het Belgium Rhythm ‘n’ Blues Festival Peer, de stad Peer en Natuurpunt afdeling 
Meeuwen-Gruitrode & Peer werd ook dit jaar een inspanning gedaan voor “het 
milieu” . Door minder afval op de weide is het aangenaam om van de muziek te 
genieten. 
Aan de ingang en in het ‘groen café’ herbruikbare brbf-bekers verkocht door 
medewerkers van onze afdeling.  
Deze bekers worden door de stad Peer aangekocht.Natuurpunt betaalde 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 7 jaar het systeem en de 
doelstelling, de verkoop verliep dan ook spontaan. Na deze jaren is het voor ons 
duidelijk dat een aantal mensen een bewuste keuze maakt.  2085 herbruikbare 
werden verkocht, 603 werden teruggebracht, 1482 bekers werden mee naar huis 
genomen. Op een bezoekersaantal van 20.000 mensen over drie dagen is dit 10 %. 
Naar vrije milieukeuze is dit vrij goed, 2007 is een recordjaar.  
Voor het derde jaar op rij werden ook composteerbare bierbekers gebruikt. Deze zijn 
volledig “afbreekbaar”. Binnen de 50 dagen veranderen de bekertjes in water, 
koolzuurgas en humus of in andere woorden "groenafval" ten top. Frisdranken 
werden in niet afbreekbare flesjes verkocht, wat het selecteren wel vergemakkelijkte. 
In ruil voor 75 lege afbreekbare bierbekers kregen de mensen een T-shirt en 20 niet-
afbreekbare flesjes was een pet waard. Het waren vooral kinderen die vele T-shirts 
en petjes verdiend hebben.  De combinatie van herbruik- en afbreekbare bekers 
resulteert in een 80 a 85% milieuvriendelijk gedrag. 
De stad Peer had op het campingterrein een afvalstraat aangelegd waar de 
overnachtende festivalbezoekers hun afval konden sorteren en deponeren. 
Bemoedigend is dat grote muziekfestivals ook duidelijk de milieutoer opgaan. Zij 
voeren daar rond de nodige publiciteit, voor de milieuopzet op het brbf is dit een 
goede zaak. 
.  

Jan Hendrikx 
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SPECIALE ACTIVITEITEN                                                                   
WAAROP NATUURPUNT AAN PROMOTIE DEED 
 
BEESTIGGOED PANHOF PEER 16 SEPTEMBER 2007 
 
Beestiggoed is een jaarlijkse dieren en plattelandshappening.  Dit jaar vond deze 
plaats aan de manege Panhof in Peer. 
Onze afdeling heeft zich daar samen met Natuurpunt Limburg, Amber, 
compostwerking Peer en Velt (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze)  
binnen het nieuw toegevoegde ecologische luik aan het talrijke publiek voorgesteld. 
Als thema hadden we gekozen voor biodiversiteit, te meer omdat ons natuurgebied 
op dat vlak goed scoort en omdat het paste in de verscheidenheid van aanbod op 
deze happening.  Door de grote opkomst hebben we een breed publiek bereikt. 
 
 
COUNTRYLIFE ‘07 GRUITRODE  23 SEPTEMBER 2007 
 
Toerisme Meeuwen-Gruitrode gaf ons met de organisatie van Countrylife ’07 de 
mogelijkheid onze werking aan het grote publiek te tonen in het centrum van 
Gruitrode. 
Binnen de opzet van “genieten van de smaak van het platteland” kwam onze 
aanwezigheid goed tot zijn recht. 
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP 24 NOVEMBER 2007 IN PEER 
 
Streekeigen, natuur- en diervriendelijk tuinen, een stukje natuur dicht bij huis.  
 
Natuurpunt Limburg organiseert ieder jaar 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.   
Tal van insecten maken gebruik van het stuifmeel en de nectar. 
De verkoop van deze plantenverkoop gebeurt door de plaatselijke afdelingen van 
Natuurpunt. Met deze actie wordt onze vereniging en de natuur in de buurt gesteund.  
Voor afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer gebeurde dit op de terreinen van de 
technische dienst van de stad Peer langs het recyclagepark. Voor de afhaalplaats 
Peer hadden 23 mensen bestellingen gedaan voor een totaal van 1.540 planten, 5 
zakjes bloemenzaad en 33 zakken compost. 
Dit jaar werden zonen van een 1000-jarige Lummense eik verkocht, een mogelijkheid 
om een stuk geschiedenis in je eigen tuin of in het landschap te planten. Voor Peer 
waren er 7 bestellingen. De stad Peer heeft 3 en de gemeente Meeuwen-Gruitrode 1 
eikje besteld. Leden van de afdeling overhandigden deze aan de gemeente. 
De bestellingen werden vrijdag 23 november per klant gebundeld, de afhaling op 
zaterdag verliep dan ook vlot en zonder problemen. 
Iedere koper kreeg een zak compost gratis, plant-, zaai- en snoeitips en een folder 
’Hoe tuinieren met minder afval en minder werk’. 
 
Natuurpunt dankt de stad Peer voor de medewerking. 

 
 

Jan Hendrikx

acteur Koen De Bouw met 
zoon van 1000-jarige eik 
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KALENDER 2008 
 
   WANDELEN 
 
Zondag 24 februari: Het vriest dat het kraakt, nachtwandeling in putje winter 
Het is volle maan, dus ideaal om een tocht in het donker te maken.  En liefst zonder 
zaklamp, want zo beleef je véél meer.  Wie weet horen we wel een uil, of een pad die 
te vroeg wakker is geworden… 
We vertrekken om 20.00u aan het Buurthuis van Ellikom. Je mag een zaklamp 
meebrengen voor de donkere stukjes, maar we wandelen het liefst onder begeleiding 
van Janneke Maan en laten de zaklamp zo veel mogelijk uit.  Vergeet wel je laarzen 
niet! 
 
Zondag 20 april: Vogelwandeling op het Militair domein 
Het schietveld herbergt enkele soorten vogels die je niet kunt vinden in het bos of in 
je tuin. Ze hebben nood aan grote open vlakten of de bescherming van de 
heidestruiken. We gaan op zoek naar enkele van deze bijzondere vogels onder 
begeleiding van een vogelkenner. 
’t Is wel vroeg opstaan want we vertrekken om 7.00u aan het kruispunt 
Gestel/Kolisbergen te Meeuwen-Gruitrode. Vergeet je verrekijker niet! 
 
Zondag 18 mei: Fietsuitstap en wandeling Bosbeek in As 
Na een rustige fietstocht van Meeuwen naar As, picknicken we aan de Castershoeve 
in As.  Om 13.30u worden we gegidst door onze vrienden van As doorheen de 
Bosbeekvallei.  
Vertrek met fiets: 10.00 u aan de kerk in Meeuwen, 
vertrek wandeling 13.00u aan de Castershoeve. 
 
Zaterdag 21 juni: Nachtzwaluwenwandeling  
Je hoort het meestal voor je hem ziet, áls je hem ziet.  Deze vogel komt enkel voor in 
de rand van heidegebieden en zulke plaatsen vind je niet veel in Vlaanderen.  Op het 
militair domein komen elk jaar verschillende koppels van Afrika gevlogen om te 
broeden. 
We gaan op zoek naar deze mysterieuze vogel onder begeleiding van een gids en 
vertrekken om 21.00u aan het kruispunt Gestel/Kolisbergen te Meeuwen-Gruitrode. 
 
Zondag 27 juli: Daguitstap naar het Zwin en de Vlindertuin in Knokke-Heist 
Aan de kust komen door het hoge zoutgehalte specifieke planten voor zoals het 
lamsoor dat bloeit in juli-augustus.  De voedselrijke slikken en schorren net achter het 
strand trekken grote hoeveelheden waadvogels aan die er hun voedsel vinden. Een 
lokale gids toont ons de rijke fauna en flora van het Zwin. 
We bezoeken ook de vlindertuin waar je tussen deze fladderende juweeltjes kan 
wandelen.  Als je geluk hebt, komen ze zelfs op je hand zitten! 
 
Zondag 3 augustus: Vlinderwandeling 
Afgelopen jaren hebben we extra beheerinspanningen gedaan om meer vlinders aan 
te trekken. We gaan tijdens de wandeling op zoek naar zoveel mogelijk verschillende 
soorten en de gids geeft wat meer uitleg over hun ecologie. 
Afspraak om 14.00u aan de kerk van Reppel. 
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Zondag 24 augustus: Wandeling op de purp’ren hei 
In augustus bloeit de heide volop. Het paarse landschap wordt vergezeld met de 
zoete geur van heidenectar en het gezellige gezoem van talloze bijen en hommels 
die er hun nectar komen verzamelen. 
Afspraak om 14.00u aan het kruispunt Gestel/Kolisbergen te Meeuwen-Gruitrode. 
Voorzie stevig schoeisel en eventueel een verrekijker. 
 
Zaterdag 30 augustus: Nacht van de Vleermuis 
Het is moeilijk om vleermuizen goed te bekijken, deze luchtacrobaten vliegen 
gewoon té snel.  Daarom geven we eerst een PowerPointpresentatie en vertellen 
aan de hand van mooie foto’s over een leven van de enige vliegende zoogdieren. 
Daarna speuren we naar vleermuizen.  We gebruiken hierbij een batdetector zodat 
we ze ook kunnen horen.  Een toffe activiteit voor het hele gezin! 
Start om 20.00u aan de Milieuklas (achterkant Kringwinkel) te Peer. 
 
Zondag 31 augustus: Wandeling te Solterhei 
Het gebied Solterhei en de Vallei van de Baatsbeek verbergen nog enkele mooie 
schatten. Maak kennis met het glooiende landschap in de omgeving van 
Neerglabbeek. 
Vertrek om 14.00u aan de kerk van Neerglabbeek. 
 
Zondag 12 oktober: Natuurwandeling Mullemerbemden  
Dit natte gebied is een ideale thuis voor verschillende amfibieënsoorten. Maar ook 
vogels en vlinders vinden er hun plekje in de beekbegeleidende bossen en natte 
hooilanden.  We verkennen het kleinschalige, gevarieerde landschap en gaan op 
zoek naar het leven in en rond de Dommel. 
We komen samen om 14.00u op de parking van de Kringwinkel te Peer. 
 
Zondag 23 november: Wandelen tussen Galloways 
We wandelen door een grote brok natuur in de Abeekvallei en houden een praatje 
over Galloway-koetjes en -kalfjes. Misschien laten onze ‘volautomatische 
grasmachines’ zich wel zien. 
Afspraak om 14.00u aan de kerk van Reppel. 
 
Zondag 7 december: In de voetsporen van Pieter Brueghel 
Wandeling in de omgeving van de Ooievaarsnest in Grote Brogel, de vermeende 
geboorteplaats van Pieter Brueghel.  
In de loop der jaren is het landschap er drastisch veranderd, maar op sommige 
plaatsen blijkt de tijd stil te zijn blijven staan en kan je een beeld vormen over hoe het 
er vroeger uit zag. Tijdens de wandeling leggen we de nadruk op het 
cultuurhistorisch en landschappelijk aspect van het gebied. 
We vertrekken om 14.00u aan het kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg te Grote Brogel 
(knooppunt 06 van het fietsroutenetwerk RLKM). 
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   CURSUSSEN 
 
Er valt nog zoveel te leren over de natuur! Daarom organiseren we in 2008 maar 
liefst vier cursussen. Voor ieder wat wils dus. 
 
Snoeicursus hoogstamfruitbomen 
We nodigen Pierre Zanders nogmaals uit aan het Monshof.  De bomen die vorig jaar 
gesnoeid zijn nemen we onder de loep en we snoeien enkele anderen.  Wie wil mag 
ook zelf proberen, dus vergeet je snoeischaar niet. 
Afspraak. Zaterdag 16 februari om 14.00u aan de boomgaard van het Monshof te 
Reppel. 
 
Cursus Vogelzang rond huis en tuin 
Wil je ook zo graag weten welke vogels er in je tuin zitten? Tijdens deze cursus 
worden de meest voorkomende broedvogels rond het huis en in de tuin behandeld. 
Er wordt extra aandacht gegeven aan hun zang.  
De drie theorielessen worden gegeven door vogelexpert Koen Leyssen en gaan door 
in het Buurthuis van Ellikom.  De twee excursies gaan door in Peer en Meeuwen en 
worden begeleid door onze eigen gidsen. 
Bij de inschrijvingen wordt voorrang gegeven aan eigen leden en lokale 
geïnteresseerden.  De kostprijs bedraagt 20 euro voor niet leden, Natuurpunt-leden 
betalen 15 euro. 
Theorie: dinsdag 26 februari, 4 en 11 maart van 19.30u tot 22.30u. 
Excursies: zaterdag 15 en 22 maart van 7.00u tot 10.00u. 
 
Cursus Grassen, zeggen en russen 
Al die sprieterige dingen zijn moeilijk uit elkaar te houden.  Hans Vermeulen maakt 
ons wegwijs tussen al die groene sprietjes. Tijdens de excursies brengen we theorie 
in de praktijk en gaan we op zoek naar grassen, zeggen en russen. 
De kostprijs bedraagt 15 euro voor niet leden, Natuurpunt-leden betalen 12,50 euro. 
Theorie: dinsdag 27 mei en 3 juni van 19.30u tot 22.30u (Milieuklas Peer). 
Excursies: zaterdag 7, 14 en 21 juni van 9.00u tot 12.00u. 
 
Cursus Lieveheersbeestjes 
Naar goede gewoonte organiseren we in 2008 ook een insectencursus.  Deze keer 
nemen we de lieveheersbeestjes onder de loep. Deze minicursus bevat één 
theorieles van Nobby Thys die ingaat op de ecologie en herkenning van de 36 
Vlaamse soorten.  Tijdens de excursies is stippen tellen de boodschap! 
De kostprijs bedraagt 15 euro voor niet leden, Natuurpunt-leden betalen 12,50 euro. 
Theorie: dinsdag 10 juni van 19.30 tot 22.30u (Milieuklas Peer). 
Excursies: zondag 15 juni, 20 juli en 10 augustus van 14.00u tot 17.00u. 
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   BEHEERWERKEN 
 
Er valt ook nog zoveel te doen in de natuur!   Dus zijn er elke derde zondag-
voormiddag van de maand natuurbeheerwerken (broedseizoen en zomervakantie 
uitgezonderd): 
 
- 20 januari   - 21 september    
- 17 februari   - 19 oktober 
- 16 maart   - 21 december  
Altijd welkom.  Plaats van bijeenkomst Buurthuis Ellikom om 9.00u. 
 
Open Natuurdag:  zaterdag 15 november 9.00u – 17.00u  
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom om 9.00u en om 14.00u. 
Meer inlichtingen Freddy Janssens, 0476 30 67 64. 
 
 
 

Een deel van het 
A(beek)-team tijdens de 
Dag van de Natuur 2007

De foto’s in dit jaarboek zijn van Freddy Janssens,  
Jan Hendrikx, Marleen Massonnet en Robert Van Dingenen 
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