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VOORWOORD

 
 
Een jaar is zo voorbij zegt men en dat lijkt ook zo achteraf, maar toch kan er veel 
gebeuren in die korte tijd.  De jaarwisseling is een goed moment om toch even stil te 
staan, om te zien wat er gebeurd is en tegelijk even na te gaan wat er te doen valt in 
het nieuwe jaar. 
In 2008 hebben we een heel reeks activiteiten kunnen ontplooien. 
Ruimtelijke ordening is zeer belangrijk. Daarom werd er dit jaar veel tijd gestoken in 
het beoordelen en opvolgen van afbakeningsprocessen. Het indienen van aanvragen 
voor erkenning van nieuw aangekochte percelen als reservaat is een jaarlijks 
terugkomend werk, waar onze terreinbeheerder veel tijd in steekt.  
Zoals ieder jaar namen we ook deel aan enkele publieke activiteiten, zoals de 
toeristische beurs in Peer met enkele duizenden bezoekers, verder het BRBF te Peer 
waar we nog steeds de herbruikbare bekers aan de man brengen en Peer Proper 
waar ieder jaar verschillende verengingen het sluikafval langs de wegen van Peer 
opruimen. 
De oppervlakte die Natuurpunt in het reservaat Abeekvallei beheert heeft zoals vorig 
jaar gehoopt de grens van de 150 ha overschreden.  Dat betekent dat het werk is 
toegenomen, maar waar percelen aaneengesloten geraken is het soms 
gemakkelijker het geheel te beheren en in te richten met wandelpaden.  Iedereen die 
bereid is een handje toe te steken in ons reservaat is meer dan welkom.  Binnenkort 
kunnen we ook beschikken over een permanente opslagplaats voor het 
beheersmateriaal dat in de Abeekvallei gebruikt wordt.  De mensen van de sociale 
werkplaats kunnen ook de trekkers en maaimachines veilig stallen op een centrale 
plaats in ons werkgebied. 
Het educatieve aanbod bestond dit jaar uit de maandelijkse wandelingen, de 
paddenoverzetacties, de cursus lieveheersbeestjes, de cursus grassen en de 
ondersteuning van het educatief natuurbeheer voor de scholen. Om het 
wandelaanbod te vergroten plannen we een knuppelpad over de Abeek ter hoogte 
van Erperheide.  De machtiging voor de brug is al afgeleverd, maar we wachten nog 
op de stedenbouwkundige vergunning. Onze bestuursleden worden heel sterk 
betrokken bij het beheer en het wandelaanbod van de Mullemerbemden in de 
Dommelvallei te Peer. 
We hebben dit jaar voor het eerst een gezellige bijeenkomst gehad waar onze 
actieve medewerkers waren uitgenodigd.  Ondanks het niet zo beste weer smaakte 
de barbecue zeer goed. 
Enkele mensen hebben dit jaar de hoofden bij elkaar gestoken en hebben het plan 
opgevat om een boek te maken over de Abeek. Het volledige historische traject van 
de Abeek van Meeuwen tot Neer in Oost-Limburg wordt beschreven in tal van 
domeinen zoals landschap, cultuur, toerisme en natuur in het verleden en het heden.  
De uitgave verwachten we in 2010. Mensen die interessante gegevens of foto’s 
hebben van de Abeek en zijn omgeving kunnen altijd contact opnemen met een van 
de bestuursleden. 
In dit jaarboek kun je dit en nog meer uitvoerig nalezen. 
Wij wensen al onze leden een fantastisch 2009. 
 
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@euphonynet.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  
Marina Van Hoef, Fissebosstraat 16, 3990 Peer 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Meeuwe n-Gruitrode 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek 
 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Peer  
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel 
 
Gezamenlijk overleg Abeekafdelingen  
Meerdere personen 
 
Overleg Natuurpunt - Isis 
Meerdere personen 
 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel (Raad van Bestuur) 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel (Algemene Vergadering) 
 
Limburgse Koepel Voor Natuurstudie (LIKONA) 
Diverse bestuursleden 
 
Limburgs Natuur- en Milieueducatie Netwerk (LIMNET)  
Limburgse Natuurgidsen 
We werken samen met de Limburgse Natuurgidsen via LIMNET 
 
Watering "De Vreenebeek" 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
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Wildbeheereenheid De Korhaan Peer, Wildbeheereenhei d 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 

A
an

ta
l 

P
er

so
ne

n
 

2001 79 120 199 
2002 69 91 160 
2003 63 83 146 
2004 63 90 153 
2005 77 101 178 
2006 82 128 210 
2007 94 130 224 

A
an

ta
l 

ge
zi

nn
en

 

2008 98 125 225* 
 

* met inbegrip van 2 leden van buiten Meeuwen-Gruitrode en Peer, die opgaven dat ze zich bij onze afdeling aansluiten 
 
 

Algemene vergadering 
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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 admini-
stratie én dus kosten. 
Door een gift te storten op rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt Beheer vzw 
met vermelding projectnummer 8830 A-beek, 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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BEZOEK OOK ONZE WEBSITE 
 http://www.abeek.be 

Ook dit jaarboek en al de vorige jaarboeken zijn te vinden op deze site onder ‘Archief’. 

 PERSKNIPSELS 
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FEESTJE BIJ 150 HA NATUURGEBIED IN BEHEER 
 
Halverwege het jaar hebben we de kaap van de 150 ha natuur in beheer genomen. 
En gezien iedere reden goed is om te feesten hebben we dan maar een barbecue 
georganiseerd voor iedereen die zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet in de 
Abeekvallei. 
Het is een gezellig feestje geworden waarbij we de vriendschapsbanden nog eens 
hebben kunnen aanhalen. Het eten was niet te overtreffen.  De bestuursleden 
hadden elk wat groentjes meegebracht om het werk te verdelen en Willy Lipkens 
heeft zijn rol als chef-kok meer dan behoorlijk weten in te vullen.  De vuurkorven 
hielden ons ’s avonds lekker warm en zorgden voor extra sfeer in het donker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Marleen Massonnet 
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15 GLOEDNIEUWE GIDSEN VOOR DE MULLEMER BEMDEN  
 
Het natuurgebied de Mullemer Bemden aan de Dommel in Peer is al verschillende 
jaren de uitvalsbasis voor vele klasbezoeken aan de Dommelvallei. In de milieuklas 
kunnen de kinderen proeven uitvoeren en in het natuurgebied leren ze meer over de 
natuur en het landschap van de Dommelvallei. 
In 2008 werd de werking rond de Mullemer Bemden nieuw leven ingeblazen.  De 
werkgroep Milieuklas werkte een aantal opdrachtfiches uit voor leerlingen en 
leerkrachten en er werd bij de scholen in de buurt uitvoerig promotie gemaakt voor 
het vernieuwde educatief aanbod.  Maar een grotere vraag naar begeleide bezoeken 
aan de milieuklas en de Mullemer Bemden betekent dat er ook meer gidsen nodig 
zijn. Daarom werd een oproep gedaan voor nieuwe gidsen, en deze werd 
beantwoord door 15 enthousiaste vrijwilligers.  Deze gidsen kunnen niet zomaar van 
slag gaan zonder enige voeling te hebben met het gebied. Er werd afgesproken met 
het stadsbestuur van Peer dat de opleiding en begeleiding van de gidsen zou 
gebeuren door onze Natuurpuntafdeling.  De bezoeken van de klassen en de 
boeking van de gidsen worden gecoördineerd door Toerisme Peer. 
Dus we gingen aan de slag, en zeven opleidingsmomenten later werden de 15 
nieuwe Mullemer Bemdengidsen op 24 september gediplomeerd. Het is een fijne 
bende geworden en samen hebben ze genoeg kennis in huis om de leerlingen bij te 
staan met raad en daad tijdens hun natuurbelevingsmomenten in het gebied. 
De start van de vernieuwde werking rond de Mullemer Bemden en de Milieuklas 
werd op 12 oktober ingewandeld in het gebied door een 100-tal wandelaars. 

Inmiddels zijn er ook al verschillende scholen op bezoek geweest in de Milieuklas en 
er zullen er hopelijk nog vele volgen. 
Dank aan de velen die meegeholpen hebben.  
    Marleen Massonnet 
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NATUURPUNT vzw                                                             
8830   Natuurreservaat ABEEKVALLEI       Afdeling M eeuwen-Gruitrode & Peer

Kadastraal             Zone                Datum                            Oppervl. Oever

Gem.afd. sectie nummers Deelgem. overeenk. akte inm² Abeek
AANKOPEN                                                                                                                                                                                                          in m

STAND 01-01-2008     8.915

Loos-Derickx Martin MG 1 C 1489,1490,1491,1492 Meeuwen Voorbroeken 2 17-aug-07 24-jan-08  74 60
De Wit Marcel PE 3 B 263a2 Grote Brogel Vindelsbos 4 08-mrt-08 22-mei-08  84 72
Pareyn Lisette ME 3 A 21m4 Ellikom Aen de Slagmolen 4 26-feb-08 12-jun-08  23 00

Smets-Dankaerts E. 
wed.+ cns. ME 1 A

760e, 761a, 813d, 814b, 815a, 
816, 818a, 819a, 820, 821a, 
830, 831a, 898b, 900b, 903b Meeuwen

Klokbemden & Broekkant 
het gehucht 3 29-jan-08 19-jun-08 2 82 58 190

Weltens-Palmans PE 3 B 174 Grote Brogel De AA bemden 4 30-nov-07 19-jun-08  51 50 106
Hilkens Michel ME 3 B 221f, 191a+b Ellikom Over de Beek & Kw Str 3 01-jul-08 30-okt-08  53 76
Housen-Swinnen ME 1 C 1498 Meeuwen Voorbroeken 2 27-nov-08  14 70

STAND 01-01-2009 132  52  08 9.211
Bocholt                        19  19  19
Meeuwen-Gruitrode   70  75  27
Peer   42  57  62

TOTAAL 132  52  08
HUUR

Vlaams Gewest ME 3 B 194a/2+c2, 211a+b Ellikom Over de Beek 3 01-dec-07     52 40
Vlaams Gewest BO 2 A 211a+b+c+d (=211), 540a6 Reppel Reppeler Bemden & Aen het Steenbroek4 01-dec-07     75 77 95
Vlaams Gewest PE 3 B 86c Grote Brogel De Oude kraei 4 01-dec-07   2 32 56
Vlaams Gewest ME 1 A 899a Meeuwen Klokbemden 3 01-dec-07     18 60
GEEN BIJKOMENDE PERCELEN IN HUUR IN 2008                                                                                                                                                                                                

STAND 01-01-2009   22  25  58 830
Totaal huur                                         Bocholt                        8  52  22

Meeuwen-Gruitrode   11  33  76
Peer   2  39  60

TOTAAL 22  25  58

ALG. TOTAAL                                                                                     Bocholt                        27  71  41
Meeuwen-Gruitrode   82  09  03
Peer   44  97  22

TOTAAL 154  77  66

Verdeling 
beheerde oppervlakte 

Peer
29%

Bocholt                      
18%

Meeuwen-
Gruitrode

52%

Evolutie oppervlakte in beheer
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RESERVATENWERKING 2008 ABEEKVALLEI  
 
VEILIGSTELLING 
 
In 2008 werd 5,84 ha aangekocht.  Met het Vlaams gewest werden gebruiks-
overeenkomsten afgesloten voor het beheer van 3,79 ha natuurgebied.  
De oppervlakte Abeekreservaat bedraagt op dit moment 154,78 ha. 
 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in: 
- Meeuwen: Klokbemden (3,04 ha); 
- Ellikom:  Over de beek en Aen het Kwaed straetje (1,28 ha); 
- Grote Brogel: De oude kraei (2,33 ha) en Vindelsbos (0,85 ha). 
Voor de situering van de terreinen in beheer wordt verwezen naar de kaarten. 
 
Een 6de dossier voor de uitbreiding van de erkenning  van ons natuurreservaat  
“nr. E-209 Vallei van de Abeek” met een oppervlakte van 9,60 ha werd eind 
december 2008 ingediend.   De vorige 3 uitbreidingsdossiers zijn nog in behandeling. 
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REGULIER, INRICHTINGS- EN OMVORMINGSBEHEER  
 
De Sociale werkplaats ‘Natuur- en landschapszorg’ zorgde in 2008 voornamelijk voor 
het reguliere beheer. 

Een 7-tal aangekondigde beheerwerken 
(zondagvoormiddagen) werd 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 ook 
door de Wildbeheereenheid ‘De 
Korhaan’.  
 
Leerlingen van het basis-onderwijs 
werkten mee in het kader van het 
natuureducatieve beheer. Zie hiervoor 
verder in dit jaarboek. 
De school Agnetendal van Peer kwam 
twee maal met honderd leerlingen 
werken in n de Abeek- en Dommelvallei. 
Ook een klas van Mater Dei van Overpelt 
kwam werken. 
 
Op dinsdagavonden in de zomervakantie 
werd reuzenbalsemien uitgetrokken en 
afgemaaid. 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 door de Sociale werkplaats verliepen dit jaar vlot. De 
meeste hooilanden werden tweemaal gemaaid. 
 
In de voormiddag op de Dag van de Natuur maaiden we op Vliegeneinde 2 vroegere 
weekendpercelen, trokken we elzen uit en kapten we de nog voorkomende 
laurierkers.  ’s Namiddags werd er gewerkt op de heidepercelen Aen de Slagmolen in 
Ellikom en werd er de brug over de Abeek vervangen door een nieuwe. 
 
Onze 12 galloways verbleven voorbije winter op het Smeetshof in Bocholt. 
De dieren werden op 21 april verdeeld over 4 locaties: omgeving Monshof (2 koeien 
en 3 jonge ossen), Berenheide bemden – Slagmolen bemden in Ellikom (2 ossen), In 
den Damp (2 koeien) en Grote Heide Bullen (2 ossen). Deze laatste 2 ossen werden 
half juni van de Bullen overgezet naar de Donderslagheide.  
Op 2 september kwamen er 2 kalfjes bij In den Damp en op 19 september nog een 
kalfje op het Monshof. Het zijn alle 3 vaarsjes.  Weer had een jonge stier net voor hij 
os werd nog gezorgd voor nakomelingschap. Dus zijn ze nu met 15 om het 
landschap in de Abeekvallei op een 5-tal locaties open te houden. 
De dieren werden in begin november verzameld op het Monshof, vooraleer ze naar 
hun winterverblijfplaats werden gebracht op 19 november. 
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Terugkeer van de galloways na hun winterverblijf op  het Smeetshof in Bocholt 

 
 
 
 
 
 

Hulp van Agnetendal bij het Monshof in Reppel 
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WANDELINGEN 
 
De wandelkalender was rijkelijk gevuld met tal van wandelingen in Meeuwen-
Gruitrode, in Peer en in Bocholt. 
We zijn voor een eerste keer in het donker gaan wandelen aan het natuurleerpad het 
Duivelsbroek in Ellikom. Het was dan wel volle maan, maar die had zich goed 
verscholen achter de wolken.  Het was dus écht wel donker, maar Robert heeft de 
wandelaars probleemloos door het gebied gegidst. 
Er is dit jaar ook een vlinderwandeling georganiseerd.  Rudi Wouters heeft voor ons 
een mooie wandeling begeleid. Tussen de buien door hebben we best wel veel 
verschillende soorten gevonden ondanks het slechte weer. 
Beide wandelingen zijn zeer goed meegevallen en zullen in 2009 herhaald worden. 
Ook de klassieke wandelingen op het militair domein, aan het Monshof in Reppel, 
aan de Ooievaarsnest in Grote Brogel, in de Mullermer Bemden in Peer en aan 
Solterheide zijn doorgegaan. 
 

 
 
PLANNING 
 
In 2009 zal getracht worden, als de stedenbouwkundige vergunning goedgekeurd is,  
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 en Grote Brogel zal verdwijnen om deels 
plaats te maken voor een inheems eiken-elzenbos. 
Ook een aantal weekendverblijven zal worden ‘vernatuurlijkt’ door het kappen van 
coniferen en door het opruimen van oeverversterkingen rond de vijvers. 
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ZONE 1: 'Maastrichterheide - Grote Heide - Dondersl agheide - 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:  
 
Het perceel tegen het Militair domein ter hoogte van de vroegere Bullenschool werd 
in het voorjaar begraasd door 2 galloways (ossen). Deze 2 ossen werden half juni 
overgezet naar het gemeentelijke heideperceel langs de Weg naar Zwartberg.  Twee 
paarden zorgden voor nabegrazing van het perceel bij de Bullen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopheide In bloei  
op de plagplaats op 
Maastrichterhei 

 
 
 
 

LIKONA-Plantenwerkgroep  
op bezoek op de 

Maastrichterheide Peer 
 
 
 
 
 
Acties : 
 
Overzetactie amfibieën ter hoogte van In den Damp (Het Broek): zie hiervoor elders. 
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ZONE 2: 'Meeuwen - Gestel'  
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen) 
 
Locatie:  
Valleigebied tussen In den Damp (Het Broek) en de weg Peer - Helchteren 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werd in 2008 enkel langs de Bullenbeek (Voorbroeken) een verlaten 
weekendverblijf met vijver gekocht, oppervlakte 0,15 ha. 
 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt  29,82 ha.  
 
Inrichting en beheer: 
 

 
 
Van half april tot half september graasden twee galloway-koeien binnen het raster 
van In den Damp – Gestelbemden.  Begin september werden hier 2 kalfjes geboren.  
Het perceel Dasbemden werd gemaaid, terwijl de percelen in de Voorbroeken 
begraasd werden door koeien.  Een enkel perceel werd gehooid. 
Gestart werd met het verwijderen van de coniferen bij de weekendvijvers In den 
Damp. 
 
Op de Dag van de Natuur werden op Vliegeneinde de oevers van 2 vijvers nog 
gemaaid en laurierkersen gekapt. 

Dag van de Natuur 
Vliegeneinde 
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ZONE 3: 'Ellikom - Meeuwen'  
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Ellikom, Meeuwen), Peer (Grote Brogel / Erpekom) 
 
Locatie:  
Valleigebied gelegen tussen weg Peer - Helchteren en de weg Peer en het 
bosgebied ter hoogte van Erperheide (Stikheide). 
 
Veiligstelling:  
Op een drietal plaatsen werd het natuurgebied met een totaal van 4,30 ha uitgebreid: 
- Klokbemden, ter hoogte van de Dorpermolen: een weekendverblijf met grote vijver, 
 eikenbos, populieraanplant en rietmoeras met een oppervlakte van 2,83 ha en                              

een populierenaanplant met oppervlakte van 0,19 ha (eigendom Vlaams gewest); 
- Over de Beek (bij de toegangsweg naar Hoogmolen): braamstruweel met opslag 
van eik en berk, oppervlakte 0,52 ha (eigendom van het Vlaams gewest); 
- Kwaed straetje: braamstruweel  en jong bos, oppervlakte 0,76 ha. 
 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 43,96 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
De hooilanden en een deel van de rietlanden op de Erpecommerbemden werden 
éénmaal gemaaid door de Sociale werkplaats. 
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 half 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 op Exelmanshoeven en Goolderheide. 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werd het reservaat door 2 aankopen en een gebruiksovereenkomst  
uitgebreid met 3,85 ha:  
- Aen de Slagmolen: dennenbos met oppervlakte van 0,23 ha; 
- Vindelsbos: oude dennenbos met loofhoutverjonging met oppervlakte van 0,85 ha; 
- De oude kraei: dennenbos van 2,33 ha (eigendom van het Vlaams gewest). 
 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 4 bedraagt momenteel 62,94 ha, waarvan 
28,51 ha (onveranderd)  in Reppel.  
 
 
 
 
 
 
 

Verwijderen van  
bramen en  

jonge boompjes 
 
 
 
De boekweit  
stond goed 
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Inrichting en beheer : 
 
De heide Aen de Slagmolen in Ellikom doet het nog altijd heel goed: nog altijd 
kiemen er nieuwe heideplantjes. Maar ook berk- en dennenzaailingen kwamen op,  
zodat er enkele dinsdagavonden nodig waren om deze uit te trekken.  Ook de 
namiddag van de dag van de natuur werd besteed aan dit werk.   
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 boekweit.  
Het boekweitzaad werd niet geoogst en dient als wintervoeder voor de akkervogels.  
In oktober werd een deel van het perceel Nelishofsveld met koren (winterrogge) 
ingezaaid. 
 
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. 
In het kader van het Educatief natuurbeheer verwijderde de jeugd in november de 
biezen rond de vijvers bij het Monshof. 
 

Freddy Janssens 
 
Waterdrieblad weer na 6 jaar in bloei op de nog enige locatie in de Abeekvallei
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GALLOWAYS 
 
Weer 3 nieuwe 
aanwinsten 
 
 
 
 
 
2 vaarsjes op 2 september 
2008 
In den Damp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… en nog een vaarsje op  
14 september 2008 
Monshof-Aabemden 
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2008 
 
Het Educatief Natuurbeheer is een project waarbij kinderen op een speelse, 
leerzame wijze onder leiding van een educatieve medewerker van Natuurpunt de 
natuur beleven en het belang en de samenhang ervan leren inzien. 

Kobe Janssen (tot de zomer 2008) en Eliane Erens zijn de educatieve medewerkers 
die de introductie, de beheerswerken en de belevings- en onderzoeksmomenten 
organiseren. 

In 2008 werd vervolg gegeven van de delen die in het schooljaar 2007-2008 gestart 
waren. Het basisonderwijs van Grote-Brogel, Erpekom, Wijshagen, Meeuwen, 
Reppel, Ellikom en het bijzonder onderwijs Sint-Elisabeth Wijchmaal hadden 
ingeschreven.  Na de zomer startte Elliane met een nieuwe reeks introductielessen. 

Het educatief natuurbeheer wordt ingepast in de beheersplanning van het reservaat. 
Het beheer gebeurt ieder jaar op dezelfde percelen verspreid over de verschillende 
gemeenten, zodat de leerlingen de resultaten van hun beheerswerken kunnen 
volgen. Verschillende klassen van Klim-op Meeuwen hebben op den Damp padden 
overgezet.  De sociale werkplaats doet het voorbereidende werk. 

Kinderen voelen zich goed in de natuur, in de buiten. Ze genieten van de vrijheid en 
ze kunnen zich uitleven. Het spel-
element in de activiteit creëren ze 
zelf, ze zijn daar goed in. De 
kinderen meten zich op een 
gezonde manier met elkaar naar 
geest en lichaam.  De leerkrachten 
zijn soms de scheidsrechters, maar 
meestal zijn zij het die vanuit hun 
klassenkennis de kinderen 
stimuleren en extra motiveren. 

Vanaf maart begonnen de 
wandelingen en de onderzoeken. 
De leerlingen verkennen en 
beleven de natuur en het 
landschap.  Zij nemen het op als 
wezenlijk deel van hun eigen 
omgeving. Bij de onderzoeken 
leren zij naar de details 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. 
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Jan Hendrikx 

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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CURSUSSEN 
 
Snoeicursus 16 februari 2008  
 
Pierre Zanders weet zijn weg 
intussen wel te vinden naar het 
Monshof want hij mocht voor 
het tweede jaar op rij komen 
vertellen over de do’s en don’t’s 
van het snoeien van 
fruitbomen. In 2007 werden 
enkele bomen drastisch 
gesnoeid omdat ze jaren niet 
onderhouden waren. Nu 
konden we kijken hoe die 
bomen er na één groeiseizoen 
uitzien en ze kregen weer een 
kleine onderhoudssnoei. 
Het was een geslaagde 
samenwerking met Velt die we 
volgend jaar zeker zullen herhalen.  Hopelijk brengen ze weer zo’n lekkere wafels 
mee... 

Marleen Massonnet 
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Cursus lieveheersbeestjes 
 
Echt veel soorten lieveheersbeestjes zijn er niet in België en mits een goede sleutel 
en wat stippen-telwerk zijn ze gemakkelijk te determineren.  Eén theorielesje was 
dan ook genoeg om ons in te wijden in het doen en laten van deze kleurige kevertjes. 
De eerste excursie aan het Monshof was aan de natte kant.  Na een uur in de 
gietende regen te hebben gewandeld en de weersvoorspelling van Paul – onze 
weerman van dienst – die geen verbetering kon beloven zijn we het dan letterlijk 
afgedropen.  En toch hebben we beestjes gevonden!  Vijf verschillende soorten 
lieveheersbeestjes, 2 libellensoorten en 3 verschillende soorten sprinkhanen.  
Tijdens de twee overige excursies hebben we het droog weten te houden en de 
resultaten waren dan ook beter.  In Grote Brogel vonden we het oogvleklieveheers-
beestje dat op veel “oh’s” kon rekenen.  Zijn gerande stippen maken het kevertje best 
wel charmant.  Met de vondst van de Phegeavlinder waren we ook zeer tevreden. 
Deze dagactieve nachtvlinder is een zeer mooie, en tevens zeldzame verschijning en 
een fijne aanvulling voor de soortenlijst van de Abeekvallei. 
Tijdens de excursie aan het Broek in Meeuwen vonden we het Schitterend 
lieveheersbeestje.  Het is één van de zeldzame soorten van Vlaanderen en staat 
tevens op de rode lijst.  Een mooie vondst dus. 
In totaal werden 16 soorten lieveheersbeestjes, 11 libellen en juffers, 12 
sprinkhaansoorten, 2 krekelsoorten en 8 verschillende dagvlinders gevonden. 
 

 
 Marleen Massonnet 

Oogvleklieveheerbeestje 
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Cursus grassen, zeggen en russen 
 
Het was best wel spannend om een eerste plantencursus te organiseren, want het is 
moeilijk inschatten of er voldoende interesse voor is. Maar 15 inschrijvingen is meer 
dan genoeg dus konden we op 27 mei van start gaan met de eerste theorieles.  

Hans Vermeulen is dé plantenspecialist van Natuurpunt Educatie en legde 
glashelder uit wat het verschil is tussen een gras, zegge en rus. De meeste soorten 
van Vlaanderen werden overlopen en we hebben gepuft want het zijn er véél. Best 
wel moeilijk allemaal, maar vol goede moed en met een handige en simpele sleutel 
trokken we het veld in op zoek naar zo veel mogelijk grasachtigen. Hans begeleidde 
ons met veel vertrouwen door de sleutel en zorgde dat we geen ‘natuurpunthoofd’ 
kregen van al die groene sprietjes. 

Veel kilometers hebben we niet gemaakt, maar het soortenlijstje is best wel 
indrukwekkend geworden met maar liefst 59 gevonden soorten. 

 

 
Marleen Massonnet 
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FIETSUITSTAP BOSBEEKVALLEI 18 MEI 2008 
 
De fiets is nu eenmaal een milieuvriendelijker middel dan de auto om je te 
verplaatsen, dus trekken we er op onze jaarlijkse daguitstap met de fiets op uit. Deze 
keer gingen we op bezoek bij onze collega-natuurpunters in As die er het 
natuurreservaat van de Bosbeekvallei beheren. 
We vertrokken aan de kerk in Meeuwen en maakte een mooie fietstocht door het 
Ophovenerbos dat door het 
ANB wordt beheerd. Aan de 
Ruiterskuilen hebben we 
eventjes gepauzeerd en 
genoten we er van het 
prachtige uitzicht. We vonden 
ook verschillende libellen die 
uit hun larvenhuid aan het 
kruipen waren en zich daarna 
droogden in de zon. 
Fascinerend! 
Aan de Castershoeve werden 
we verwelkomd door Jan 
Verstraeten, conservator van 
het natuurreservaat die ons 
onder een stralende zon door 
de Bosbeekvallei gidste. 
We waren verwonderd door 
het prachtig glooiend landschap. Jan vertelde dat er in As geen bergen of heuvels 
zijn, maar het landschap er gevormd wordt door droogdalen. Bij het zien van onze 
verwarde blikken verduidelijkte hij dat droogdalen tijdens de ijstijden gevormd werden 
doordat de ondergrond bevroren was en het water dus niet in de bodem kon dringen 
maar zich bovengronds een weg naar zee zocht en zo dalen heeft uitgeschuurd. Nu 
zijn deze dalen drooggevallen omdat het water wel in de bodem kan dringen, 
vandaar de naam droogdal. Alweer iets bijgeleerd… 
Niet alleen wist Jan te vertellen over het ontstaan van het landschap maar hij weet 
zich ook goed uit de slag te trekken bij het horen van vogels en het determineren van 
microscopisch kleine mosjes. Allemaal vreselijk interessant, maar de Bosbeek was 
toch de topper van de dag. Die lijkt immers erg veel op onze ‘eigen’ Abeek. We 
voelden ons bij het zien van het roestbruine ijzerhoudende water helemaal thuis.  
De Bosbeek is niet alleen een typische Kempische beek, maar het water is ook van 
uitstekende kwaliteit en behoort tot de zuiverste van Vlaanderen. Ze herbergt dan 
ook tal van zeldzame planten- en diersoorten. 
Na de wandeling werden we door Natuurpunt As getrakteerd op een lekker stuk vlaai 
en koffie. We bedankten Jan Verstraeten en fietsten rustig terug naar huis, richting 
‘onze’ Abeek. 

 
Marleen Massonnet 
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NACHT VAN DE VLEERMUIS 30 AUGUSTUS 2008 
 
Na de geslaagde activiteit rond de Nacht van de Vleermuis vorig jaar hebben we dit 
jaar weer deelgenomen aan deze Europese actie die als doel heeft deze minder 
geliefde dieren beter bekend te maken 
bij het grote publiek. 
17 geïnteresseerden kwamen 
opdagen aan de Milieuklas te Peer 
waar de excursie doorging. 
 
We zijn net als vorig jaar gestart met 
een power-pointpresentatie waarbij de 
deelnemers meer uitleg kregen over 
vleermuizen, de hier voorkomende 
soorten, hun levenswijze, enz.  Daarna 
zijn we op zoek gegaan naar 
vleermuizen in de achterliggende 
Mullemer Bemden. Dit gebied is door 
zijn variatie in biotopen interessant 
voor vleermuizen.  Er is de beekvallei van de Dommel, de vijver aan de Esmeralda 
en er zijn verschillende houtkanten, velden en hooilanden.  Hier komen veel insecten 
voor waar de vleermuizen op komen jagen. 
Ondanks het goede weer lieten de vleermuizen zich dit jaar niet graag zien.  Vooral 
de dwergvleermuis schitterde door zijn afwezigheid, we hebben er maar enkele keren 
eentje heel eventjes kunnen detecteren. 
De Laatvlieger daarentegen liet zich heel duidelijk horen en zien.  Hoog boven de 
Goudbergstraat waren 1 à 2 exemplaren rond de boomtoppen aan het jagen.  Deze 

grote struise vleermuis met zijn 
brede vleugels was in vlucht 
duidelijk te herkennen. Ook via 
batdetector konden we al een 
determinatie doen. 
Oefening baart kunst! 
Op de terugweg hebben we ook 
nog een watervleermuis 
waargenomen boven de 
bezinkingsbekkens van het 
rioolwaterzuiveringstation. 
Echt veel vleermuizen hebben 
we jammer genoeg niet gezien, 
maar wie wel overal aanwezig 
was en zich heel duidelijk en 

hard liet horen via de batdetector was de Groene sabelsprinkhaan.  Die klonk soms 
zo hard door de batdetector dat hij het geluid van de vleermuizen overstemde. 
 
Het was weer een leuke, interessante en leerrijke avond, die we daarna op Brogel 
Live in de late uurtjes hebben afgesloten. 
 

                             Robert Van Dingenen 
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PLANTENWERKGROEP OP BEZOEK IN DE ABEEKVALLEI 
 
De Limburgse plantenwerkgroep heeft iedere maandagavond van april tot september 
excursies verspreid over de provincie.  Er worden dan per vierkante kilometer zo veel 
mogelijk verschillende plantensoorten gezocht om zo een beeld te verkrijgen van de 
verspreiding van de plantensoorten. Dit jaar mochten we de Limburgse 
Plantenwerkgroep tweemaal ontvangen in ons reservaat. 
 

 
Tijdens de excursie op 23 
juni werden de planten in de 
omgeving van het 
plankenpad achter de 
pastorij van Reppel 
bekeken. Hier is nog nooit 
grondig geïnventariseerd 
omdat het gebied niet 
toegankelijk was.  Maar nu 
het plankenpad er ligt is het 
vrij gemakkelijk om alle 
moerasplanten van dichter 
te bekijken.  In totaal 
werden er 174 verschillende 
plantensoorten gevonden. 

 
Onder het plankenpad werd Glanzig fonteinkruid gevonden, een soort van stilstaand 
tot zwak stromend, matig voedselrijk water.  De laatste jaren is de soort sterk 
achteruitgegaan en is ze zeer zeldzaam geworden.  Het staat op de rode lijst in de 
categorie bedreigd. 
 
 
Het perceel op de  
Maastrichterheide in Peer 
werd minutieus onderzocht 
op 25 augustus.  
156 soorten is niet echt 
veel, maar in een dergelijke 
voedselarme vegetatie is dit 
nog redelijk veel.  Iedereen 
was enthousiast over de 
vondst van stekelbrem en 
kruipwilg want die werd dat 
jaar nog niet gevonden.   
Ze waren ook blij met de 
vondst van de niet-
alledaagse klokjesgentiaan. 
 

Marleen Massonnet 
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BRYOLIM IN DE ABEEKVALLEI 
 
Met z’n vieren gingen we op 21 
december op pad in de Abeekvallei.  
Net genoeg volk om te kaarten, 
maar daar hadden we geen tijd voor 
want we kwamen om zo veel 
mogelijk mossen te vinden. 
Koen Vandekerckhove en Josse 
Gielen zijn de bezielers van Bryolim, 
de Likona-werkgroep die zich 
toespitst op mossen.  Sedert begin 
2008 zijn ze gestart met een 
inventarisatieproject om de veenmossen in Limburg in kaart te brengen.  Bij het zien 
van de plakkaten veenmos op het perceel Hendrickx lieten ze zich dan ook als 
communicantjes op de knieën vallen en werd snel naar de loep gegraaid.  Nadat het 
hooiland onderzocht was trokken we door de wilgenstruwelen richting Abeek. Ieder 
wilgenstammetje werd nauwkeurig onderzocht. Koen was blij er de ‘heilige 
drievuldigheid’ terug te vinden. Helmroestmos, Gewoon schijfjesmos en Boomvorkje 
zijn de drie soorten die in dergelijke natte wilgenstruwelen normaal altijd voorkomen, 
en in de Abeekvallei is dit niet anders.  Om het af te maken werden ook de geplagde 
percelen Aan de Slagmolen bekeken. Het viel een beetje tegen, het zag er groen van 
het mos, maar Grijs kronkelsteeltje maakte het gros van het groen uit.  Deze exoot 
komt oorspronkelijk uit het zuidelijke halfrond maar heeft zich sinds de jaren ‘60 in 
onze contreien in ijltempo uitgebreid en domineert op droge zandige gronden andere 
mossen die er van nature voorkomen. 
Er zijn in totaal een 45-tal soorten gevonden, sommige moeten nog bevestigd 
worden door het controleren van de morfologie met een microscoop. Het is ook 
allemaal zo klein spul… 

Marleen Massonnet 
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MEER DAN 1550 SOORTEN 
ONGEWERVELDE DIEREN GEKEND 
 
In april 2004 werd door de LIKONA-werkgroep Ongewervelden gestart met een 
inventarisatie van de ongewervelde fauna (voornamelijk insecten en spinnen) in de 
Abeekvallei.  
 
Een overzicht van de staalnameplaatsen: 
- 2004 : Meeuwen & Wijshagen: brongebied, omgeving Donderslagheide (droge 
heide), Kolisbergen (loof en naaldbos) en In den Damp (natte ruigte) 
- 2005 : Grote Brogel & Ellikom: middenloop, hooiland, wilgenstruweel, rietveld en 
houtkant 
- 2006 : Bocholt: middenloop, natte ruigten, rietland, verlaten akker 
- 2007 : Peer: Maastrichterheide natte en droge heide, grasland 
- 2008 : Meeuwen: natte weilanden, verlaten privaatvijver 
In de vallei werden nu alle biotopen met bodemvallen bemonsterd. 
 
Het onderzoek in 2008 wordt uitgevoerd met een malaiseval, raamval, piramideval en 
één reeks bodemvallen in de Berenheidebemden in Meeuwen bij de samenvloeiing 
van Gielisbeek met Abeek en een vroeger weekendverblijf met grote vijver bij de 
Dorpermolen.  Er is speciale aandacht besteed aan de Diptera (vliegen) en de 
Hymenoptera (wespen en bijen). 
 
   Voorlopige totalen 
 
In het totaal werden er op tot 
begin december 2008 1.550 
soorten op naam gebracht.  
300 soorten werden toe-
gevoegd aan de soortenlijst in 
2008. 
 
Een overzicht van enkele 
groepen: 
Spinnen               276 soorten 
Sprinkhanen         24 soorten 
Wantsen               60 soorten 
Vlinders              269 soorten 
Vliegen               185 soorten 
Kevers                517 soorten 
Wespen en bijen 155 soorten 
 
Op dit ogenblik werden 147 rodelijstsoorten gevonden: soorten die behoren tot de 
categorieën: zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd of met uitsterven bedreigd, ten minste 
toch in Vlaanderen. 
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   Nog resultaten uit 2007  
 
Van de natte heide en het grasland van de Maastrichterheide werden al 325 soorten 
op naam gebracht.  In een periode van 4 maanden 153 soorten spinnen vangen op 
een terrein van enkele hectaren is echt wel uitzonderlijk.   
137 keversoorten werden genoteerd waarvan 72 soorten loopkevers en een 
zeldzaam lieveheerbeestje (Nephus redtenbacheri).  De lijst zal volgende maanden 
nog zeker aangroeien.  
Groot nieuws was de bevestiging dat op een perceel door ons beheerd op de 
Maastrichterheide (Peer) een voor België nieuwe mierensoort werd ontdekt.  Deze 
uiterst zeldzame en ook sterk bedreigde soort wordt daarbij de 75ste soort op de lijst 
van mierensoorten voor België.  Zie hiervoor verder. 
 
   Nieuwe gegevens uit 2008  
 
Guy Vandeweyer zorgde voor de aangroei van de vliegenlijst door verschillende 
parasietvliegen (waarbij een nieuwe soort voor België) en zweefvliegen toe te 
voegen.  De soortenlijst werd aangevuld met 30 landwantsen door Gaby Viskens en 
Jos Bruers. 4 soorten waren nieuw voor de Limburgse fauna. 
De soortenlijsten werden aangevuld met 13 soorten miljoenpoten en duizendpoten 
uit bodemvallen van de afgelopen jaren.  Met dank aan Koen Lock voor de 
determinatie.  Verschillende vliegen werden aan de lijst toegevoegd door Guy 
Vandeweyer. Asilius crabronoformis, onze grootste inlandse roofvlieg was de meest 
opvallende soort.  
Eén nachtvlinderonderzoek zorgde voor 28 nieuwe motten door Zoë Vanstraelen. 
Aan de lijst werden ook 28 keversoorten toegevoegd.  Zowel kortschildkevers als 
enkele boktorren werden genoteerd.  
Ook een nieuwe nog niet eerder door de onderzoekers gevonden soort was het 
kapoentje (klein lieveheerbeestje) Scymnus abietis. 
 
Momenteel zijn er al 40 (!) 
soorten lieveheerbeestjes 
genoteerd, mogelijk een 
record voor één beekvallei? 
Tijdens de 3 excursies 
georganiseerd in het kader 
van onze lieveheerbeestjes- 
cursus - omgeving Monshof 
op 15 juni, op het perceel 
Hendrikx Oyevaernesthofs-
veld op 20 juli en bij het 
Broek op 10 augustus - 
werden in totaal 16 soorten 
lieveheerbeestjes waarge-
nomen. Toch niet slecht 
gezien ook het slechte weer 
bij elke excursie. 
 
De spinnenlijst groeide tot 276 soorten met enkele nieuwe met uitsterven bedreigde 
soorten. 

=
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   En verder…  
 
verwachten we volgende maanden voornamelijk een groei van het aantal 
gedetermineerde vliegen, kevers en wespen.  De ambitie is om in 2010 ... 2010 
ongewervelde soorten op naam te brengen. 
Vermoedelijk is volgend jaar het laatste onderzoeksjaar.  We onderzoeken dan de 
omgeving van de Monnikswijer bij de bovenloop van de Abeek. 
  
Gedeeltelijke overname en aanvulling van: 
Werkgroep Ongewervelden, Inventarisatie Abeekvallei  (2008-11-07) 
http://www.freewebs.com/ongewervelden/inventarisati eabeekvallei.htm  
 
 
WANTSEN VAN DE ABEEKVALLEI 
 
In de natuurgebieden van de Abeekvallei (Donderslagheide/Maastrichterheide tot 
Reppel) werden in periode 2004 - 2008 insectenvallen geplaatst en handmatig 
gesleept.  De wantsen (Heteroptera) werden uitgeselecteerd door Jaak Evens en 
bewaard in tubes.  Wantsen worden het best op naam gebracht in droge vorm.  
Species waarvan weinig verspreidinggegevens bestaan werden opgezet voor de 
collectie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.  
Er werden 280 landwantsen op naam gebracht: 28 soorten verspreid over 12 
families, waarvan in de families van de Saldidae (oeverwantsen), Berytidae, 
Anthocoridae (bloemwantsen), Reduviidae (roofwantsen), Acanthosomidae en 
Aradidae (schorswantsen) maar 1 soort voorkwam. Meerdere soorten werden 
gevonden in de families Tingidae (netwantsen) 2, Lygaeidae 16, Miridae 9, 
Rhopalidae 2, Nabidae 5 en in de Pentatomidae (schildwantsen) 3. 
 
Bijzondere soorten 
Tingis  pilosa  werd nu in België voor de vijfde maal aangetroffen. In Nederland is de 
soort zeldzaam.  Deze status is ook geldig voor België.  Ze zijn grootvleugelig, 3,5 - 
4,1 mm groot.  Ze worden gevonden op hennepnetel, andoren en andere 
lipbloemige.  Ze overwinteren in mossen en in de strooisellaag.  Van Rhopalus  
maculatus  komen de verspreidingsgegevens meestal uit Wallonië.  Wij hebben van 
1870 tot heden maar 30 vindplaatsen in de databank. In Vlaanderen werden ze in het 
verleden maar vier keer aangetroffen in de provincie Antwerpen en worden nu voor 
het eerst vermeld voor de provincie Limburg. Van Macrodema  microptera  werd hier 
de grootvleugelige vorm gevonden die zeer zelden voorkomt. Voor Acalypta  parvula  
is dit de eerste melding uit de provincie Limburg. 
 
Gedeeltelijke overname van:  
Viskens Gaby & Bruers Jos, 2008. Heteroptera van de  Abeekvallei in de provincie 
Limburg in Entomo-Info, tijdschrift van de Koninkli jke Antwerpse vereniging voor 
Entomologie, nr. 41, p. 51-56. 
 
 
Deze onderzoeken passen ook in het Europees project  “Countdown 2010 - 
Halt of the loss of biodiversity”.  Dit is een bree d Europees 
samenwerkingsverband om het verlies van biodiversit eit tegen ten laatste 
2010 een halt toe te kunnen roepen. 
We zelf willen tegen 2010 weten welke biodiversitei t we dienen te 
beschermen. 
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NIEUWE MIERENSOORT VOOR BELGIË GEVONDEN OP DE 
MAASTRICHTERHEIDE IN PEER 
 
“We melden de eerste vondst van de 
zeggesteekmier Myrmica gallienii 
BONDROIT, 1920 in België in een 
heideperceel aan de rand van het  
militair schietveld in Peer (provincie 
Limburg)….  
Door toevoeging van M. gallienii aan 
onze soortenlijst telt de Belgische 
mierenfauna nu 85 soorten. Op de 
voorlopige Rode Lijst van mieren voor 
Vlaanderen wordt deze soort in de 
categorie van met uitsterven bedreigde 
soorten geplaatst.” 
Zo begint het artikel over de 85ste 
mierensoort gevonden in België.  
 
Omdat de soort ook bekend was van 
enkele plaatsen in Nederland en 
Duitsland, werd er verwacht dat deze 
ook in België zou kunnen voorkomen. 
Ondanks herhaalde pogingen om deze 
mierensoort te vinden op mogelijk 
geschikte plaatsen, bleef deze 
onvindbaar in België tot de zomer van 
2007.  Ze werd toen gevonden op de 
Maastrichterheide (zuidoostelijke uit-
hoek van Peer) in een natte heide 
gedomineerd door pijpenstrootje.  
Samen met nog 12 andere mierensoorten, werden 73 exemplaren van de 
zeggesteekmier aangetroffen. 30 exemplaren hiervan werden morfologisch 
opgemeten om zo met zekerheid te kunnen vaststellen dat het wel degelijk ging om 
de zeggesteekmier.  
Op 27 april 2008 werd de locatie opnieuw bezocht en werd getracht de soort terug te 
vinden. Geen enkel werkster van de zeggesteekmier werd hierbij gevonden.  
Mogelijk zijn de nesten verhuisd door de onmiddellijke aanwezigheid van de 
plagplaats (met concurrerende mieren) gemaakt enkele maanden voor de ontdekking 
van de zeggesteekmier.  Mogelijk ook doordat deze soort diep in de grond hun nest 
hebben met maar één uitgang naar boven, waardoor ze zeer moeilijk te vinden zijn. 
De zeer zeldzame soort kreeg de rodelijststatus “met uitsterven bedreigd in 
Vlaanderen” omdat het een typische soort is van ook zeer zeldzame ongestoorde 
natte heides, graslanden en moerassen. 
 
Samenvatting van: François Vankerkhoven, Jaak Evens & Wouter Dekonic k, 2008. First 
observation of Myrmica gallienii BONDROIT, 1920 for  Belgium (Formicidae, 
Hymenoptera), in het Bulletin van de Koninklijke Be lgische Vereniging voor 
Entomologie, p. 35-42 . 
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MONITORING DAGVLINDERS ABEEKVALLEI 2008 EN TWEEDE J AAR 
INVENTARISATIE VOOR DE VLAAMSE VLINDERATLAS 2010 
 
Dit is een vervolg van een in 2005 gestart onderzoek naar het voorkomen van 
dagvlindersoorten in de Abeekvallei en in ons werkingsgebied Meeuwen-Gruitrode 
en Peer en van onze medewerking aan de Vlaamse Vlinderatlas 2010. 
 
Na het voor dagvlinders bijzonder ongunstig 2006 (lange winter, natte koude 
voorjaar, te droge juli-, te natte augustusmaand), was 2007 (uiterst zachte winter en 
de vroege zomer in april) en ook 2008 (met ook heel zachte winter en heel natte 
maand maart) een bijzonder slecht vlinderjaar. 
 
In 2008 werden maar 850 vlinders en 29 soorten genoteerd op ongeveer 65 dagen.  
In 2007 werden meer dan het dubbele aantal vlinders gezien: 1.718 vlinders en 28 
soorten genoteerd op 55 dagen. 
In de 850 vlinders van 2008 zijn 
132 waarnemingen (13 soorten, 
waarvan 5 rodelijstsoorten) vervat 
van het onderzoek uitgevoerd 
door het INBO (Instituut voor 
Natuur en Bosonderzoek) in juni 
voor de opmaak van het 
beheerplan voor het schietveld.  
Ook werden in het totaal 130 
vlinderwaarnemingen opgenomen 
die door 9 “derden” via het 
ingavesysteem van 
Waarnemingen.be (zie hiervoor 
verder in dit jaarboek) werden 
ingegeven. 
 
In de periode 2005-2008 werden in totaal 33 soorten (zwervers als Rouwmantel en 
Luzernevlinder niet meegerekend) gevonden 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 die in Meeuwen-Gruitrode en Peer 
voorkomen zijn er 8 rodelijstsoorten: 
- Kleine parelmoervlinder (met uitsterven bedreigd), 
- Bont dikkopje, Gentiaanblauwtje en Grote vos en Kommavlinder (bedreigd), 
- Groentje, Heideblauwtje en Heivlinder (kwetsbare soorten). 
 
De meest zeldzame soorten waren Kommavlinder, Grote vos, Distelvlinder, Bont 
dikkopje en Landkaartje.  
 
De top 5 is in 2008 was: Bruin zandoogje, Groot dikkopje, Klein koolwitje, Bont 
zandoogje,  Klein geaderd witje.  De waarnemingen van Groot dikkopje waren voor 
drievierden afkomstig van het schietveld. 
Relatief sterke dalers zijn: Kleine Parelmoervlinder, Hooibeestje, Koninginnepage, 
Atalanta en Dagpauwoog.  Enkel Citroenvlinder deed het beduidend beter.  
Kleine vos en Rouwmantel werden in 2008 niet waargenomen. 

Koninginnepage 
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Figuur: aantal genoteerde exemplaren per soort in 2008 

Figuur: aantal soorten dagvlinders per km²_hok waargenomen sinds 2005  
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De figuur geeft ook aan waar niet of nog maar weinig geïnventariseerd werd. 
Kilometerhokken met minder dan 5 soorten werden over een beperkte oppervlakte 
en/of in een te korte periode bezocht. 
Ook het Militair domein is nog maar voor een deel en in een te korte periode 
geïnventariseerd, ondanks het onderzoek van het INBO.  Zo zou de verspreiding van 
rodelijstsoorten zoals Heideblauwtje, Gentiaanblauwtje, Groentje, Heivlinder, Bont 
dikkopje en Kommavlinder nog beter kunnen nagegaan worden. 
Ook zou er in de Abeekvallei gelet moeten worden op de nog niet gevonden Bruine 
eikenpage in de toppen van jonge eiken en op Kleine ijsvogelvlinder in bossen met 
kamperfoelie. 
 
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 te brengen,  
- het achterhalen van trends ten opzichte van de vorige verspreidingsatlas, 
- populatieschattingen en gedetailleerde verspreidingskaarten maken van de rode 
lijstsoorten, 
- het netwerk van vlindermonitoringroutes verder uit te bouwen. 
Om deze doelstellingen te verwezenlijken, bestaat het vlinderproject dan ook uit 4 
onderdelen: 
- verzamelen van losse waarnemingen van alle soorten in alle atlashokken, 
- aantalsschattingen van alle soorten in steekproefhokken waarin bepaalde kilo-
meterhokken in detail geteld worden, 
- een gedetailleerde inventarisatie van de rodelijstsoorten, 
- dagvlindermonitoring. 
Daarnaast worden de tuinvlindertellingen door Natuurpunt gebruikt om gegevens aan 
te vullen. 
 
In ons werkingsgebied Meeuwen-Gruitrode en Peer liggen 4 steekproefhokken met 
telkens 8 te inventariseren km²-hokken.  In mei werden slechts 3 km²-hokken en in 
juli-augustus 8 km²-hokken onderzocht.  Dus ook voor volgende jaar wordt zeker nog 
hulp gezocht. 
 
Het  doorlopen van 3, respectievelijk 8 km²-hokken gaf: 17 soorten (176 individuen). 
Opgespitst over de waarnemingsperiode: 8 soorten (57 ! individuen in 4 km²) in mei 
en 14 soorten (119 individuen in 8 km²) in juli-augustus. 
 
Per uur inventarisatie gaf dit gemiddeld 5 soorten: 6 soorten in mei en  4 soorten in 
juli-augustus. Uitgedrukt in aantal individuen: 16 individuen: 19 individuen in mei en 
15 individuen in juli-augustus. 
In vergelijking met 2007 gaf een uur inventarisatie 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  
7 soorten, het aantal individuen van 1 tot maximaal 35 stuks. In 2007 was dit 
maximaal 11 soorten en maximaal 82 stuks. 
 

Freddy Janssens 
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KLEINE PARELMOERVLINDER bijna verdwenen? 
 
De soort, die voor het eerst in 2003 
terug opdook in Noord-Limburg, 
kende na een stijging tot 2006 een 
sterke neergang in 2007 én in 
2008. 
 
Het eerste exemplaar werd bij ons 
dit jaar pas op 28 juli opgemerkt 
door Jaak Evens in zijn tuin 
(Deusterstraat Errpekom). Ook 
elders in Limburg (Kaulille en in 
Gruitrode) werden pas op 28 juli de 
eerste exemplaren opgemerkt. Dat 
maakt dat de eerste generatie 
vlinders helemaal niet werd 
opgemerkt en zeer laag in aantal 
moet geweest zijn. 
Eenzelfde tendens werd bij alle voorjaarsvlinders opgemerkt: het aantal vlinders was 
zo laag, dat het iedereen opviel. 
 
Op het akkerperceel Nelishofveld (Grote Brogel), dat speciaal beheerd wordt met het 
oog op deze soort, werd de soort pas op 8 augustus voor het eerst opgemerkt.  De 
rupsen van deze soort leven namelijk op akkerviooltjes.  De soort werd op dit perceel 
geregeld bij mooi weer gezien en dit tot 19 oktober (3de generatie).  Slechts 3 
exemplaren werden maximaal gelijktijdig gezien, waarvan 2 in paring (zie foto). 
In totaal werden slechts 13 individuen op slechts 5 locaties (5 km²-hokken in Peer en 
Meeuwen-Gruitrode) gezien.  Dit is 2/3 van het aantal exemplaren vorig jaar.  Toen 
werd er slechts een derde van het aantal van het jaar daar voren opgemerkt.  In 
Limburg werd de soort slechts op een 6-tal plaatsen waargenomen.  
 
Voor de beschrijving van de ecologie, de verspreiding, de evolutie en het behoud van de soort, 
verwijzen we naar de website van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en naar de 
jaarboeken van 2004 en later.   

   

Freddy Janssens 
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NACHTVLINDERS  
 
NOG ONBEKEND?  
 
Toen we op een erg koude 30 april 2006 een eerste nachtvlinderonderzoek 
deden, landde één enkele nachtvlinder bij onze vlinderlamp: een Herculesje. 
Nu enkele onderzoeksnachten en jaren verder is het aantal opgelopen tot 238 
soorten. Maar we verwachten meer: mogelijk een 500-tal. Een enkel 
onderzoek (een nacht in augustus) in het kader van de monitoring van 
eikenprocessierupsen bracht 28 bijkomende soorten aan het licht (zie hiervoor 
volgend artikel). 
 
Dus nog heel wat nachtwerk voor de boeg, maar ook werk voor overdag.  Een 
aantal soorten, zoals de Sint-jacobsvlinder en Sint-jansvlinder, is dagactief of 
heeft gemakkelijk herkenbare rupsen, zoals ook de Meriansborstel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar hadden we het genoegen om de zeer zeldzame en bijzonder mooie 
dagactieve Phegeavlinder tegen te komen in de buurt van de Hoogstraat in 
Grote Brogel. 
 
Een tip om ook op die dag- of nachtactieve nachtvlinders en hun rupsen te 
letten, te noteren en door te geven. 
 

Phegeavlinder 
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EIKENPROCESSIERUPSVLINDER EN 70 ANDERE NACHTVLINDER S 
 
Nadat een rupsenplaag van de Eikenprocessierupsvlinder in 2006 heel wat 
ongemakken bij mens en dier teweeg bracht, werd beslist om de rupsen in 2007 
intensiever te bestrijden. Om de invloed van deze bestrijding op andere 
ongewervelde, en vooral andere soorten vlinders die ook een rupsstadia kennen, te 
bewaken werd een monitoring aan deze bestrijding gekoppeld.  Een onderdeel van 
deze monitoring bestond erin om de macro-nachtvlinderfauna binnen Limburg te 
monitoren d.m.v. lichtvangsten. Tevens wordt getracht met deze monitoring de 
verspreiding van de Eikenprocessierupsvlinder in Limburg en veranderingen in de 
populatiegrootte beter in kaart te brengen. 
 
Om de verspreiding in Limburg beter te kennen werd op een 8-tal plaatsen 
geïnventariseerd, waaronder ook de bossen bij de Kraaikeshofweg (Berke 
boomgaerd) in Grote Brogel op 16 augustus. Dus werd niet alleen naar de 
Eikenprocessierupsvlinder gezocht, maar alle andere nachtvlinders werden 
genoteerd om zo een 
zicht te krijgen over de 
soorten die in de Abeek 
vallei voorkomen. 
Maarten Jacobs kwam 
gewapend met 4 sterke 
halogeenlampen, een 
stroomgroep en een wit 
laken inventariseren. Het 
was een vreemd zicht 
met die lichten in het 
bos, misschien zelfs een 
beetje griezelig als je 
niet weet waarvoor het 
dient, maar het is toch 
volledig onschadelijk. 
Nachtvlinders worden 
aangetrokken door het 
sterke licht en gaan op 
het witte laken zitten. Dit werkt een stuk gemakkelijk en efficiënter dan met een 
vlindernet door een donker bos lopen.  

Op 8 nachten tijd werden in Limburg 193 soorten nachtvlinders geteld: meer dan 
48.000 exemplaren, waarvan bijna 43.000 processierupsvlinders. 

In de bossen in Grote Brogel werden die nacht op 368 nachtvlinders (71 soorten) 
gelukkig slechts 11 processierupsvlinders geteld.  Hierdoor nam wel het aantal 
gekende soorten nachtvlinders toe met 28 soorten tot 238.  Er vallen dus nog wel 
meer soorten nachtvlinders te ontdekken. 

Bron: Nachtvlindermonitoring in 8 gebieden in Limbu rg met speciale aandacht voor de 
Eikenprocessierupsvlinder ( Thaumetopoea processionea ). 2008 Opdrachtgever: ANB 
– Buitendienst Limburg, uitvoering: Maarten Jacobs 

                           Freddy Janssens & Marleen Massonnet 
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MELDEN VAN WAARNEMINGEN VAN PLANTEN EN DIEREN 
 
Dagelijks zijn vrijwilligers op pad in de natuur.  Ook in tuinen komen vele diersoorten 
voor.  Zelden worden die waarnemingen genoteerd. Toch zijn deze waarnemingen 
voor veel soortgroepen de basis van de cijfers waarmee de toestand van de natuur 
wordt opgevolgd.   
Tot voor kort ontbrak er in Vlaanderen één centraal systeem voor de verzameling van 
hun gegevens.  De Studiedienst van Natuurpunt startte daarom in juni met een online 
invoersite www.waarnemingen.be voor waarnemingen van alle soortengroepen. 
 
Ook voor ons kan dit invoersysteem heel belangrijk worden.  Je waarnemingen gaan 
nooit meer verloren en kunnen gebruikt worden door diegene die je zelf kan bepalen.  
Zelf heb je nu altijd een jarenlang overzicht van je eigen waarnemingen.  Het hoeven 
daarbij helemaal geen zeldzame soorten te zijn die je kan ingeven. 
Ga naar www.waarnemingen.be en registreer je. Kies de soortgroep (planten, 
dagvlinders, amfibieën en reptielen, …), klik op de juiste! naam van de soort(en) die 
je gezien hebt en lokaliseer je waarneming(en) op het bijgaande Google Earth-
kaartje (stratenplannetje en/of luchtfoto).   
Tevens is er een versie beschikbaar voor je, moest je die hebben, PDA of 
smartphone met GPS-functie.  Je kan je waarnemingen op terrein met automatisch 
de juiste positie ingeven en (later) uploaden naar de site Waarnemeningen.be.  Voor 
je thuis bent, kunnen je waarnemingen al op het internet staan. 
 
Wil je zien welke soorten in Reppel, Meeuwen-Gruitrode of Peer of specifiek in de 
Abeekvallei werden waargenomen, tik dan die gebiedsnaam in.  Ook als je bv. wil 
weten waar een soort gezien werd in België, geef dan die soortnaam in. 
Momenteel zijn meer dan 300.000 waarnemingen door bijna 2.000 gebruikers 
ingevoerd, waarvan ca. 600 waarnemingen uit ons werkgebied (Meeuwen-Gruitrode 
en Peer) door nog maar enkele gebruikers.  Dus gebruik het, het is er voor jullie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freddy 
Janssens 
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MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN IN HET 
NATUURGEBIED ABEEKVALLEI 
 
Opzet  
 
In het kader van monitoring wordt het 
grondwaterpeil sinds 9 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 6.100 
metingen uitgevoerd. 
 
Verloop van het grondwater in 2008 
 
De grondwaterstand volgt met enige vertraging 
de hoeveelheden neerslag en verdamping.  De 
neerslag in de winter en het voorjaar (vooral 
maart was nat) en de geringe verdamping in 
die periode doen het grondwaterpeil stijgen tot begin april. 
Daarna daalt het grondwater in september, na een stijging in de natte maand 
augustus.  In de maanden oktober-december krijgen we weer de normale stijging 
naar de winter toe door de afnemende verdamping.   

Figuur: Maandelijkse neerslag in Gruitrode en Genk in mm  
en gemiddeld grondwaterpeil in 2008 van een 24-tal peilbuizen in het natuurgebied 
Abeekvallei in cm onder of boven het maaiveld 
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Weer in 2008: normaal na een warme winter 
 
Het jaar begon met een uitzonderlijk warme januari- en februarimaand.  De winter 
van 2007-2008 was de vijfde warmste sinds de metingen.  Maart werd gekenmerkt 
door zéér uitzonderlijk hoog neerslagtotaal en een zéér abnormaal lage 
zonneschijnduur.  De rest van het jaar was normaal te noemen met uitzondering van 
maand augustus, die ook gekenmerkt was door een abnormaal laag aantal uren 
zonneschijn. 
Uitzonderlijk was de windhoos van 21 januari (23u30), die startte ter hoogte van het 
vliegveld van Kleine Brogel en ophield ter hoogte van het Monshof.  Deze tornado 
veroorzaakte aanzienlijke schade in Grote Brogel en velde ook een oude conifeer bij 
het Monshof. 
 
In 2008 (tot 20 december) viel er 668 mm neerslag of voorlopig 15 % minder dan 
normaal.  Slechts in 2 maanden (maart en augustus) viel er meer regen dan normaal. 
In 2007 viel er bij ons 896  mm, terwijl in 2006 892 mm neerslag viel. 
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 noemen.  
7 
De neerslaggegevens komen van het weerstation van Peter Ulenaers  
(www.teletekst.be/peterulenaers.be) en werden aangevuld met gegevens van het 
Europlanetarium, waarvoor dank. 

 
Figuur: Neerslag in mm voor Gruitrode & Genk 
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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.  
In het stroomopwaartse deel van de Abeek 
doen zich enkel bij hevige neerslag 
plaatselijk overstromingen voor, zoals na de 
zware wolkbreuk in de voormiddag van 29 
mei 2008.  Op 2 uur tijd viel er 15 tot 20 l 
water per m².  Met een vertraging van 24 
uur komt de piekgolf (met debiet van 2 m³ 
water per sec.) aan bij de vroegere 
Abroxmolen, gelegen juist stroomopwaarts 
de Zuid-Willemsvaart. 
De overstromingen zorgen duidelijk mee 
voor een afvlakking van piekdebieten. 
 
Jaarvergelijking 
 
Na een zeer sterke daling van het grondwaterpeil in het bovenstroomse deel van de 
Abeekvallei in 2005 en 2006 (laagste peil) stijgt het gemiddeld grondwaterpeil.  In het 
voorjaar steeg het grondwaterpeil naar gemiddeld – 10 cm (april 2008) om dan weer 
te dalen naar – 70 cm in september.  We eindigden half december op –37 cm, een 
gemiddelde waarde. 

 

Figuur: Evolutie grondwaterpeilen in de periode 2000-2008    
(gemiddelde van 6 peilbuizen per locatie) 
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Bij de andere 3 peilbuisreeksen is eenzelfde schommeling te zien, maar minder 
uitgesproken.  In april staat het grondwater het hoogst, met een sterke daling in mei. 
Op het perceel Hendrix werden nog hogere waterstanden genoteerd dan vorig jaar. 
De slechte afloop van de Veeweiderloop en het toenemend waterpeil in de Abeek 
zijn hiervoor verantwoordelijk.  In de peilput met de hoogste kweldruk staat het 
grondwater in 2008 gemiddeld 89 cm boven het maaiveld  
 
De grondwaterstijging van de voorbije jaren zet zich door: een gemiddelde toename 
is te zien van 10 tot 15 cm over de periode 2000-2008. 
 
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 schommeling in deze 
peilput gelegen op ongeveer het hoogste punt van het stroomgebied van de Abeek 
(81,8 m TAW) bedraagt meer dan 3 m.   
Na 3 jaren met een dalend grondwaterpeil valt er laatste twee jaren terug een stijging 
van ongeveer 1,0 m te noteren. 
 

 
Figuur: Gemiddelde maand- en jaargrondwaterpeilen in meetpunt 7-0140 Wijshagen in m 
Bron: www.dov.vlaanderen.be 
 

 
Freddy Janssens
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HET RIJKE VERLEDEN  
VAN DE BOVEN- EN MIDDENLOOP VAN DE ABEEK  
 
Overname van gelijknamig artikel uit het themanummer “Mijn Waterweg, verleden, heden en 
toekomst van een waterloop in de buurt” uit Ons Heem, Tijdschrift over lokaal erfgoed in 
Vlaanderen (2008, nr. 2). 
Redactie Philippe Plessers met medewerking van Jean Bosmans, Heemkring De 
Reengenoten van Meeuwen-Gruitrode en van Freddy Janssens, Paul Capals en Jan 
Hendrikx, Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en Peer.  
Voor de bibliografie verwijzen we naar dit nummer van Ons Heem. 

 
Noord-Limburg herbergt één van de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen: de 
Abeekvallei. Het Belgische gedeelte van het stroomgebied van de Abeek/Lossing ligt 
op het grondgebied van de gemeenten Opglabbeek, Meeuwen-Gruitrode, Peer, 
Bocholt, Bree en Kinrooi. In Nederlands-Limburg (tegenwoordig in het Belgische 
Ophoven nvdr) mondde ze uit in de Maas. 
Het landschap rond de Abeek zoals we het nu kennen draagt nog steeds vele 
tekenen van het cultuurlandschap dat het vele eeuwen was. Sporen van de 
landbouwactiviteiten en de oude nederzettingstructuur, met de bewoningselementen, 
zijn nu nog aanwezig. 
In dit artikel bespreken we de boven- en middenloop van de Abeek tot Reppel 
(Bocholt). Langs de Abeek vind je hier prachtige rietlanden, broekbossen, vijvers, 
bloemrijke wei- en hooilanden en talrijke watermolens. Rond het brongebied en op 
de drogere valleiflanken liggen heide, vennen, veenpakketten, duinen en hoeves. 
 
Landbouw in de Abeekvallei 
In het begin van de 20ste eeuw was de Abeekvallei als hooiland in gebruik. Ruigten 
en elzenmoerassen zoals we ze daar nu aantreffen bestonden niet. Alles werd twee 
keer per jaar gemaaid. Waar nu moerassen in de vallei van de Abeek bestaan, werd 
het water uit al de verschillende bronnen via een stelsel van 'zouwen' naar de Abeek 
geleid. Op die manier had men meer hooiland. 
In de vallei heeft men destijds ook turf gestoken als brandstof. Hierbij groef men twee 
meter diepe kuilen in het veen van de beemden. 
Minder bekend is dat er op een aantal plaatsen in de valleien met beekwater 
bevloeid werd. Dan bevond er zich een sluis in de beek stroomopwaarts van een 
molensluis. Daarmee werd het water opgestuwd en vervolgens via een ingewikkeld 
'zouwensysteem' over het grasland geleid. Het water uit de beek liet daar 'vet' mest 
achter. Nabij de Slagmolen bevloeide men 's zaterdags en 's zondags, wanneer de 
molen niet maalde. 
 
Nederzettingsstructuur langs de Abeek 
Een reeks waardevolle erfgoedelementen, zoals oude watermolens, getuigen van de 
oude nederzettingsstructuur langs de Abeek. Eén van de opmerkelijkste is de 
Reppelermolen (oftewel Scheiffaertmolen - Cuppensmolen), met zijn bouwjaar 856 is 
hij één van de oudste molens van het land. Hier waren vroeger maar liefst drie 
molens onder één dak aanwezig: een graanmolen, een oliemolen en een 
schorsmolen. Nu blijft er één over. De slagmolen van Ellikom staat niet meer langs 
de Abeek, maar is in 1963 aan het Openluchtmuseum van Bokrijk geschonken. 
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Jean Bosmans van De Reengenoten over de karakteristieken van deze molens: 'Ik 
durf stellen dat de graanmolens allicht ouder zijn dan de olieslagmolens en de 
andere soorten. Sinds de negende eeuw werkt men hier met watermolens. Van die 
verre oorsprong weten wij niet meer dan wat in de oudste oorkonden vermeld staat. 
De molens kregen een plaats in het rechtsysteem omdat ze eigendom waren van de 
kerkelijke of de wereldlijke machthebber, die zijn onderdanen dwong hun graan op 
zijn molen te laten malen. Meestal werd de molen door tussenkomst van de 
rentmeester van de heer verpacht aan een particuliere molenaar." 

De slagmolen te Ellikom, mei 1961. Foto Van Winkel. Verz. Openluchtmuseum Bokrijk. 
 
In de vallei van de Abeek vind je nog andere monumenten. Op het grondgebied van 
Grote Brogel en Reppel liggen enkele typische Kempische oude nederzettingen uit 
de  15de tot de 18de eeuw: het Exelmanshof, het Ooievaarsnest (voorheen Grote 
Hoeve), het Donkshof, het Nelishof (reeds vermeld als geselecteerd erfgoedelement) 
en het Kraaikenshof. Met uitzondering van het Nelishof zijn deze hoeves niet 
beschermd. Op het grondgebied van Reppel (Bocholt) vinden we het Monshof en de 
oude Pastorij, waarvan de inrijpoort als monument beschermd is. 
 
Het land van Pieter Bruegel de Oude 
Sinds het (bijna) vaststaat dat de wereldberoemde schilder Pieter Bruegel de Oude in 
Grote Brogel geboren is, kunnen we ook zeggen dat onze Pieter op 'de Oievaarsnest' 
het levenslicht gezien heeft. Deze oude herenhoeve is sinds eeuwen door de 
gegronde volksoverlevering als geboortehuis van Bruegel aangeduid. Door zijn 
afgelegen ligging te midden van bossen, houtkanten en mistige beemden had het 
iets geheimzinnigs. Zeker als de ouderen van het dorp beweerden dat in de grote 
kelders van dit voormalig herengoed ooit bokkenrijders werden opgesloten. Al even 
halsstarrig werd beweerd dat hier de wieg stond van Pieter Bruegel de Oude. 
Enkele jaren geleden was het nog een fraaie, goed onderhouden boerderij. Met haar 
twee grote toegangspoorten was zij naar Kempense normen een imposant geleeg. 
Een romantische dreef, gevormd door afwisselend eeuwenoude eiken- en 
beukenbomen, leidde langs de achterzijde dalafwaarts tussen altijd groene weiden 
naar de al even oude maar pittoreske slagmolen, op de grens met Ellikom. 
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Het Ooievaarsnest te Grote Brogel. Tekening Rik Leen 
 
Eerste mensen langs de Abeek 
 

Archeologische vondsten in de jaren '70 en '80 wijzen op mesolithische en 
neolithische bewoning in het brongebied van de Abeek. 
De mesolithische jagersgemeenschappen op de Kempense zandgronden leefden 
van de jacht en het verzamelen van vruchten. Zo is er het jachtkamp van 'In den 
Damp' te Wijshagen, waar bij opgravingen maar liefst 2000 artefacten aan het licht 
kwamen. In het kamp werden wapenspitsen voor de jacht vervaardigd. Ook was er 
een haard aanwezig. 
Rond 3900 v. Chr. werden de Kempense zandgronden 'geneolithiseerd'. Eén van de 
vroegste en interessantste landbouwnederzettingen werd in 1983 ontdekt te 
Donderslagheide in Wijshagen, het brongebied van de Abeek. 
Het is een grote site (meer dan 10 ha) die veel vondsten opleverden uit de midden-
neolithische periode. 
Ook zijn er vondsten uit de laat-neolithische periode in het brongebied van de Abeek. 
Te 'In den Damp' te Wijshagen werden een uitzonderlijk mooi bewaarde vuurstenen 
lemmer van bijna 20 cm lengte en een tweede fragment van een gelijkaardig stuk 
gevonden. 
 
De huidige toestand 
Tot op vandaag heeft de beek een waardevolle beekstructuur en een goede 
waterkwaliteit. De oorsprong van de rivier komt uit een intact brongebied. De 
Monniksvijver en de Broeken vangen het water van heidegebieden op en voeden zo 
de Abeek. 
Wat de Abeek bijzonder maakt is dat het boven- en middenloopgedeelte nooit zijn 
rechtgetrokken. De beek meandert zoals weleer. Honderden jaren geleden zijn 
stroomopwaarts wel aanpassingen gebeurd om meer verval te krijgen aan de 
watermolens. Deze ingrijpen hadden niet veel invloed, daar de Abeek in het 
bovenstrooms gedeelte reeds een sterk verval heeft. 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en Peer leveren de nodige inspanningen om de 
natuurlijke waarden in dit gebied te beschermen. De vallei van de Abeek van 
Wijshagen tot Reppel is nu een natuurgebied van 480 ha met een grote biodiversiteit 
en enkele zeer zeldzame soorten. 
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Weelderige 
plantengroei 
 in de Abeek te 
Reppel.  
Foto Paul Capals. 
 
 

 
Paul Capals van Natuurpunt: 'Om de biodiversiteit van de vallei te behouden beheren 
we een aantal hooilanden. Deze hooilanden worden jaarlijks tweemaal gemaaid om 
de bodem te verarmen. Het klinkt tegenstrijdig, maar op een arme bodem zie je meer 
soorten bloemen en insecten verschijnen. 
Het is niet de bedoeling om heel de vallei te bewerken als hooiland. Bossen en 
moerassen zijn ook interessante biotopen voor planten en dieren. De algemene regel 
is om zoveel mogelijk landschappelijke diversiteit in de vallei te creëren, om ook 
zeldzame soorten een kans te geven.' 
 
De toekomst van de Abeek 
De Abeek is van nature een meanderende laaglandbeek. Stroomafwaarts de Zuid-
Willemsvaart blijft van dit natuurlijke karakter weinig over. Het water van de Abeek 
loopt hier over in de Lossing: 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. Talrijke vismigratieknelpunten staan de verbinding 
van het boven- en middenloops gedeelte met de Maas in de weg.  
De bovenloop van de Abeek moet opnieuw verbonden worden met de Maas in 
Nederland. Hiervoor wordt een 'Globaal Herstelplan Abeek' voorgesteld, waarin een 
natuurlijke afwatering van de Abeek via de natuurlijke loop naar Neer in Nederland 
wordt hersteld. Hiertoe moeten de Abeek en de Lossing opnieuw omgewisseld 
worden. Uit studies blijkt dat de invulling van het 'Globaal Herstelplan Abeek' geen 
grote problemen oplevert qua technische en maatschappelijke haalbaarheid, en op 
korte termijn realiseerbaar is. 
Er moet een visie over de bescherming van erfgoedelementen ontwikkeld worden, 
zodat het authentieke karakter behouden blijft. Cultuur en natuur zijn hierbij 
complementair.  De Kempische Abeekvallei als geheel verdient aandacht en 
bescherming. 
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2008 
 
Overzet In den Damp - Wijshagen, FS7659 en FS7660,  
x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580  
 
Ook dit jaar waren we er vroeg bij. Op 20 januari stelden we met vrouw/man en 
macht de paddenschermen en -emmers langs de Gestelstraat op.  
 

Pas na een korte koude periode met nachtvorst tussen 16 en 20 februari en een 
warmere periode vanaf 24 februari met 8° ’s nachts en 15° overdag begon de 
paddentrek.  Het maximum overgezette dieren op één dag werd bereikt op 3 maart 
(537 dieren).  Op die dag was de helft van het aantal dieren ook aan de overkant.  
Normaal is de helft overgezet op 15 maart. 
Om na te gaan tot wanneer de amfibieën trekken hebben we dit jaar de 
paddenoverzet uitzonderlijk lang volgehouden, nl. tot 24 april. In de periode 1 april-24 
april (relatief warm, maar droog) konden we vaststellen dat vooral groene kikkers 
(17 %), alpenwatersalamanders (16 %) en kleine watersalamanders (8 %) nog 
trekken naar hun voortplantingsplaats. Terugtrek werd in die periode niet vastgesteld. 
Enkel na regen op 28 april werd een behoorlijke terugtrek waargenomen. 
 
In totaal werden 4.745 dieren overgezet, wat een behoorlijk herstel (+ 58 %) is van 
de populatie ten opzichte van 2007, toen slechts 3.002 dieren overgezet werden. We 
kenden in 2007 nog een achteruitgang van 18 % en in 2006 zelfs een achteruitgang 
van 44 %.  
 
Van de Gewone pad werden 3.562 stuks overgezet.  Rugstreeppad liet zich ook dit 
jaar niet zien bij de overzet. 
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Het aantal overgezette salamanders steeg spectaculair. In 2007 werden slechts 91 
stuks overgezet, in 2008 301 stuks.  In vergelijking met het topjaar 2000 is dit wel 
nog maar 35 % van het aantal van 2000.   
De toestand voor Vinpootsalamander is behoorlijk verbeterd: 87 dieren overgezet 
t.o.v. 12 dieren in 2007. Ook de Alpen- en Kleine water-salamander konden meer 
dan verdubbelen ten opzichte van 
vorig jaar. 
 
Ook de Groene kikker deed het weer 
goed: 533 stuks (4x meer dan in 
2007).  
Bruine kikker verdrievoudigde: 291 
stuks na de halvering van 2007.   
De 5 heikikkers van 2007 
vermeerderden tot maar liefst 58 
exemplaren.  Een record aantal. Die 
58 heikikkers waren ook de enige 
heikikkers die in Vlaanderen bij 79 
overzetacties overgezet werden. 
 
De overzetactie aan de Gestelstraat 
was in 2008 de tweede grootste overzet (na de Steenstortstraat in Beverlo, 7.655 
dieren) in Vlaanderen.  In 2007 was deze overzetactie de derde grootste, in 2005 
nog de grootste. 
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 61.291 stuks overgezet. 

 

 
In periode november 2007- januari 2008 werden in het kader van het Europees LIFE-
project DANAH herstellingswerken uitgevoerd aan de 3 broeken.  Het water werd in 
najaar 2007 afgelaten, de dijken werden opengekapt en hersteld.  De ganzen werden 
opgevangen door het Natuurhulpcentrum.   
De werken aan de broeken hebben zeker al op korte termijn bijgedragen aan het 
herstel van de amfibiepopulaties of tenminste aan een behoorlijke stijging van het 
aantal overgezette dieren. 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Alpenwatersalamander  2 340 294 256 102 317 372 293 141 107 120 88 34 87 

Kleine watersalamander   114 160 126 368 272 208 89 118 51 115 82 45 127 

Vinpootsalamander   68 95 156 284 260 75 30 51 11 26 16 12 87 

Groene kikker  36 231 196 418 360 543 489 540 553 633 526 126 86 291 

Bruine kikker  20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 236 121 533 

Heikikker  11 10 4 6 10 16 11 4 7 11 16 16 5 58 

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 3.562 

Rugstreeppad  0         4 1   

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 4.745 

               Aanwezige personen:     469 539 609 531 603 639 415 469 101 167 243 

Alpenwatersalamander (m) 
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Overzet Brogelerweg - Ellikom, FS7667, x-coörd.: 23 0.580, y-coörd.: 202.850 
 
Op zondag 27 januari werd 
hier de paddenoverzet 
opgezet.  
We kenden hier een eerste 
kleine trek tussen 6 en 8 
februari: 128 dieren of 6 % van 
het totaal. Het is op deze 
locatie toch behoorlijk warmer 
(beschutter) dan aan de 
Gestelstraat, waar in dezelfde 
periode slecht 60 dieren (1 %) 
overgezet werden. 
De overzet liep tot begin april.  
 
 
In totaal werden maar liefst 
2.083 amfibieën overgezet, 68 
% meer dan in 2007.  2008 werd daarbij het tweede beste jaar sinds het begin van 
de overzetacties.  In totaal werden 1.510 gewone padden (x 1,5 meer dan in 2007), 
485 bruine kikkers (x 2,7) 86 alpenwatersalamanders (x 2,6) en 2 kleine 
watersalamanders overgezet.  
 
Slechts 16 doodgereden padden werden er geteld in de periode van de  
paddenoverzet. 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Alpenwatersalamander  7 45 57 28 67 64 67 32 86 

Kleine watersalamander        2  2 

Groene kikker  3 1 0 2 3 2 3   

Bruine kikker  12 141 57 109 128 240 125 184 485 

Gewone pad  208 960 807 886 645 2.135 1.588 1.021 1.510

Totaal  230 1.147 901 1.025 843 2.442 1.785 1.237 2.083
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boom dwarsboomde  
even de paddenoverzet 
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Overzet Hellestraat - Ellikom, FS7666, x-coörd.: 23 0.760, y-coörd.: 202.160   
(5 dagen in 2008) 
 
Ook aan de Hellestraat in Ellikom werden door vrijwilligers padden overgezet.  
Slechts 7 levende padden en 1 dode pad werden dit jaar geteld op 5 avonden. 
In 2007 werden nog 40 dieren overgezet op 7 avonden.  De populatie is hier 
klaarblijkelijk totaal ineengestort. 
 
 2005 2006 2007 2008 

Salamander  1    

Groene kikker  6    

Bruine kikker   1 1 

Gewone pad  437 244 36 6 

Totaal  444 252 40 7 
 
 
Overzet Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen, FS7865  & FS7865, 
x-coörd.: 232.400, y-coörd.: 201.300  (5 dagen in 2008) 
 
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 91 dieren overgezet op 5 dagen (118 dieren overgezet op 7 dagen in 
2007).  In totaal werden 64 doodgereden dieren opgemerkt: 62 padden en 2 bruine 
kikkers. In 2006 werden nog 276 dode dieren geteld op 204 levende dieren. De 
tijdelijke snelheidsverlaging heeft een positieve invloed op het aantal 
verkeersslachtoffers. 
 
 2006 2007 2008 

Bruine kikker 8 5 2 

Gewone pad  196 113 89 

Totaal  204 118 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewone pad zet huisjesslak  
de Boenderstraat over 
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Overzet Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal - P eer,  
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950 
 
Dit was al de vijfde opeenvolgende paddenoverzetactie in Peer. Het aantal 
overgezette dieren is in totaal en per soort licht gestegen t.o.v. vorig jaar. Maar ze 
liggen nog ver beneden de cijfers van 2005 en 2006. Uitzondering is de groene 
kikker waarvan we slechts een paar exemplaren in de emmers gevonden hebben. 
De hele actie duurde van zaterdag 2 februari (opbouw van de schermen) tot zaterdag 
5 april (opruimen van de schermen). De vierde dag zaten er al 26 dieren in de 
emmers, maar daarna is de trek terug stilgevallen. 
Vanaf zondag 30 maart zagen we al amfibieën terug van het water wegtrekken en 
werd besloten om de schermen weer op te ruimen.  Toch werden er de laatste dag ’s 
morgens nog 18 dieren gevonden in de emmers, 12 alpenwatersalamanders en 6 
gewone padden. Hierbij waren 2 paddenkoppels nog in amplexushouding.  Dit is toch 
laat op het jaar in vergelijking met de eerste parende padden die we al begin februari 
vonden. 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Alpenwatersalamander  77 208 161 113 146 

Groene kikker  23 47 14 7 3 

Bruine kikker  137 1.098 526 228 271 

Gewone pad  964 1.343 1.578 635 749 

Totaal  1.201 2.696 2.279 983 1.169 
 
In totaal werden er bijna 200 amfibieën meer overgezet dan in 2007. Alle soorten 
stegen in aantal, met uitzondering van de Bruine kikker, waar we sinds 2005 een 
sterke daling in aantal zien.  Van Groene kikker werden slechts 3 exemplaren 
overgezet. 
 
De meeste padden en salamanders werden overgezet aan de Omleidingsweg in de 
buurt van de Dommel.  Het merendeel van de bruine kikkers werd ook net als vorige 
jaren overgezet aan de Steenweg op Wijchmaal aan het braakliggende terrein naast 
de woning van architect Van 
Oostveldt. 
De doodgereden dieren werden dit 
jaar niet geteld. Er zijn slechts 2 
meldingen binnengekomen. Dit wil niet 
zeggen dat er geen verkeersslacht-
offers onder de trekkende amfibieën 
waren.  
 
Er zijn dit jaar geen schoolbezoeken 
geweest.  We hadden enkel  de 4 
publieke overzetacties op de zaterdag-
avonden in maart. 43 bezoekers 
mochten we verwelkomen. 
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Verloop van de overzet in 2008 
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Vergelijking met Limburg en Vlaanderen 
 
In Vlaanderen werden in 2008 86.353 dieren overgezet volgens de (voorlopige) 
cijfers te vinden op de website van HYLA (http://www.hylawerkgroep.be ).  In 2007 
werden 103.634, in 2006 181.667 dieren overgezet. 
In Limburg werden in 2008 33.366 dieren overgezet, in 2007 slechts 23.193 dieren 
en 34.830 in 2006.  Ook hier is een herstel van de populaties waar te nemen (+ 44 
%). 
 
Ons aandeel in de overzetacties is stabiel t.o.v. vorig jaar en bedraagt momenteel  
24 % van het totaal Limburgs aantal of (voorlopig) 9 % van het Vlaams aantal. 
Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander en vooral Groene kikker deden het 
relatief beter (meer vooruitgang) bij ons dan in Limburg. 
 
Aandeel overzetacties in Meeuwen-Gruitrode en Peer t.o.v. het Limburgs aantal  
 
 2005 2006 2007 2008 
Alpenwatersalamander  65% 20% 24% 38% 

Kleine watersalamander 84% 37% 18% 15% 

Vinpootsalamander 60%  13% 11% 23% 

Bruine kikker 56%  27% 12% 11% 

Groene kikker 84%  51% 23% 66% 

Heikikker 100%  100% 83% 100% 

Gewone pad 33%  24% 27% 28% 

Rugstreeppad 100%  100%   
Totaal  37% 24% 24% 24% 
 2005 2006 2007   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Freddy Janssens & Robert Van Dingenen 
 

Heikikker (m) en Groene kikker (m/v) 
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DAG VAN DE MILITAIR 5 JUNI 2008 
Beheerwerken in de Abeekvallei samen met enkele col lega-militairen  
 
Deze dag bewijst weer ieder jaar opnieuw dat die militairen toch wel groene jongens 
zijn en interesse hebben voor het milieu en de natuur. 
Ook dit jaar slaagde ik er weer in om enkele collega’s samen te krijgen om deel te 
nemen aan natuurbeheerwerken.  Deze activiteit was ook een geschikte manier om 
hen kennis te laten maken met Natuurpunt en met wat een natuurvereniging zo al 
allemaal doet. Met z’n achten (5 militairen en 3 leden van onze afdeling) kwamen we 
samen aan de kerk van Reppel. 
Ondanks de slechte weersomstandigheden lieten we ons toch niet ontmoedigen. We 

zijn, in de gietende regen, 
gestart met het inzaaien van 
2 kleine akkers met 
boekweit. 
Boekweit is een oud gewas 
dat vroeger in onze streken 
veel werd gezaaid voor het 
meel, als alternatief voor 
graan. Het was zowat het 
graan van de arme mensen. 
In natuurgebieden wordt 
boekweit niet gezaaid voor 
het meel, maar de vele 
bloemen op de boekweit-

planten zijn een belangrijke nectarbron voor veel insectensoorten, zoals vlinders. Het 
zaad dient als wintervoeding voor de vogels. 
Het inzaaien gebeurde op de oude manier, namelijk met de hand en een zaaikorf. Dit 
was voor deze militairen een nieuwe ervaring. In het begin was het wat vreemd, maar 
op het tweede veld hadden ze de kneepjes 
al te pakken. 
Daarna hebben we de brandnetels en 
bramen op het wandelpad aan het 
Monshof gemaaid. Ook de picknickplaats 
kreeg een opknapbeurt. 
Aansluitend hebben we een kleine 
natuurwandeling gemaakt in het reservaat. 
Rond 13 u hebben we een middagmaal 
genomen in een plaatselijk restaurantje. 
Na de middag werd een voorlopig 
plankenpad aangelegd over een moeilijk 
begaanbaar, moerassig gedeelte van het 
wandelpad aan de Slagmolen in Ellikom. 
Het werd een echte ploeterpartij zoals de 
foto’s bewijzen.  
Het werken (ploeteren) in de natuur was deze militairen wel goed bevallen, zo goed 
zelfs dat er enkelen van hen met de ‘Dag van de Natuur’ op 15 november opnieuw 
kwamen meehelpen. 

Robert Van Dingenen 
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BRBF PEER 11-13 JULI 2008 
milieu blijft actueel  
 
 
In samenwerking met Braek-Away vzw de organisator 

van het Belgium Rhythm ‘n’ Bleus Festival Peer, de stad Peer en Natuurpunt afdeling 
Meeuwen-Gruitrode & Peer werd ook dit jaar een inspanning gedaan voor “het 
milieu” met daarin een opzet rond mobiliteit. Minder afval in het algemeen en minder 
afval op de weide is de doelstelling waardoor het aangenaam vertoeven is om van de 
muziek te genieten. 
Als uitvoering van deze doelstelling werden aan de ingang en in het ‘groen café’ 
herbruikbare brbf-bekers verkocht door medewerkers van de afdeling. 
Deze bekers worden door de stad Peer aangekocht. Natuurpunt betaalt aan de stad 
Peer € 0,50 per verkochte beker.  De bekers worden verkocht aan € 1,50 per stuk, bij 
teruggave krijgt de koper € 1,00 terug, uiteraard mag hij of zij de beker ook houden. 
1503 herbruikbare werden verkocht, 572 werden teruggebracht, 931 bekers werden 
mee naar huis genomen om opnieuw te gebruiken of te bewaren als souvenir. 
Voor het vierde jaar op rij werden composteerbare Cristal-bierbekers gebruikt die het 
summum zijn van milieuvriendelijkheid, ze zijn volledig “afbreekbaar”. Binnen de 50 
dagen veranderen de bekertjes in water, koolzuurgas en humus of in andere 
woorden "groenafval" ten top. Frisdranken werden in niet afbreekbare flesjes 
verkocht. 
In ruil voor 75 lege afbreekbare bekers kregen de mensen een T-shirt en 20 niet 
afbreekbare flesjes waren een pet waard.  Het waren vooral kinderen die de vele T-
shirts en petjes verdiend hebben. 
De taak van het groen café werd uitgebreid met Carpool Matching tijdens het festival: 
een terugrit aanbieden tijdens het evenement of de mogelijkheid om voor de 
volgende dag af te spreken.  Een groot succes was het nog niet, maar de aanzet is 
gegeven. 
De stad Peer had in navolging van vorige jaren op het campingterrein een afvalstraat 
aangelegd waar de overnachtenden festivalbezoekers hun afval konden sorteren en 
deponeren. 
Voor de stad Peer is het de realisatie van milieu- en mobiliteitsdoelstellingen, voor de 
organisator Braek-Away vzw een bevestiging van hun goede intenties en voor 
Natuurpunt is het daarbij ook een 
bron van inkomsten.  
Bemoedigend is dat grote muziek-
festivals duidelijk de milieutoer 
opgaan.  Zij voeren daar rond de 
nodige publiciteit.  Voor het milieu 
als dusdanig en voor de milieu-
opzet op het brbf is dit een goede 
zaak. 
Deze ontwikkelingen wijzen er op 
dat duurzaamheid in deze wereld 
stilaan een begrip wordt. Het 
economische, het sociale en het ecologie zijn best verenigbaar. 

Jan Hendrikx 
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SPECIALE ACTIVITEITEN 
 
Limburgse Natuurkroegentocht 
Kempen~Broek betrapt, 14 september 2008 
 
In het kader van de Limburgse Natuurkroegenfietstocht werd afgesproken om samen 
met de afdelingen Bree, Bocholt en Meeuwen-Gruitrode & Peer een infostand te 
bemannen aan de Luysmolen in Bocholt. 
Een natuurkroeg is een gelegenheidsplek waar men het landschap en de natuur kan 
bekijken en waar natuurgidsen aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven. In veel 
gevallen kon dat onder het genot van een speciaal drankje. IVN Weert en Regionaal 
Landschap Kempen en Maasland hebben hun samenwerking gefocust op het 
Kempen~Broek.  
Specifiek voor het Kempen~Broek werd een beschreven fietsroute uitgewerkt door 
een zeer gevarieerd landschap van Belgisch en Nederlands Limburg bestaande uit 
moerassen, broekbos, vennen, open stuifzandgebieden, golvend zandlandschap met 
dennenbossen en loofbossen, doorsneden door beken met watermolens.  Grote 
weer-schijnvlinder en 
libellen zijn typerend voor 
deze Grote Landschap-
pelijke Eenheid. Deze 
activiteit kaderde in 
Vlaanderen in de “Maand 
van het Platteland”.  
Vertrekpunten waren de 
IJzeren Man in Weert en 
het Woutershof in Kinrooi. 
De Luysmolen, binnen het 
werkingsgebied van de 
afdeling Bree, was een 
van de vele natuur-
kroegen met infostand. 
 
De libellen, embleem van 
het Kempen~Broek, de 
biodiversiteit en de kwali-
teit van de Abeek stonden centraal.  Individueel of in samenwerking met de 
natuurpunters kon met een schepnet wateronderzoek gedaan worden en kon aan de 
hand van de aanwezige waterdiertjes de kwaliteit van het water gemeten worden.  Er 
werden enkele libellenlarven waargenomen hetgeen bevestigt dat de Abeek een 
belangrijk biotoop is voor libellen. Met een onderwaterkijker konden de bezoekers de 
waterdiertjes in hun eigen omgeving bekijken en observeren wat voor sommigen toch 
een leerrijke en onbekende wereld opende.De Winning, een opleidings- en 
tewerkstellingsbedrijf uit Lummen verzorgde de catering met boekweitkoek en drank.  
Brouwerij St-Jozef van Opitter leverde gratis een aantal bakken OpsAle. 
Zulk een fietstocht en een actie in het kader van de samenwerking is zeker voor 
herhaling vatbaar  

Jan Hendrikx 
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP 22 NOVEMBER 2008 IN PEER 
Streekeigen, natuur- en diervriendelijk tuinen, een  stukje natuur dicht bij huis 
 
Binnen deze opzet organiseert Natuurpunt Limburg 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.  
De verkoop van deze plantenverkoop gebeurt door de plaatselijke afdelingen van 
Natuurpunt. De reclame en promotie voor deze verkoop werd dit jaar door de 
afdelingen verzorgd.  Met deze actie wordt onze vereniging en de natuur in hun buurt 
ondersteund.  
 
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 20 mensen bestellingen gedaan voor een totaal 
van 1480 planten en 8 zakjes bloemen-
zaad. 
De bestellingen werden vrijdag 21 
november voor een deel per klant 
gebundeld, de afhaling op zaterdag verliep 
dan ook vlot en zonder problemen. 
Iedere koper kreeg plant-, zaai- en 
snoeitips en een mapje met de 
activiteitskalender en een promotiefolder 
Abeekvallei. 
 
Natuurpunt dankt de stad Peer voor de 
medewerking. 

 
Jan Hendrikx
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KALENDER 2009 
 
   WANDELEN 
 
Zaterdag 7 februari: Wandeling bij volle maan 
We wandelen door de koude winterse nacht onder begeleiding van Janneke Maan. 
Robert Van Dingenen vertelt ons meer over nachtdieren. Wie weet horen we wel een 
uil roepen of zien we een vleermuis…  
Vertrek om 20.00u aan het Buurthuis van Ellikom. Je mag een zaklamp meebrengen, 
maar we laten ze zo veel mogelijk uit en wandelen in het licht van de maan. 
 
Zondag 19 april: Vroege vogelwandeling op het Milit air domein  
Zet je wekker al maar klaar want je moet vroeg uit de veren voor deze wandeling. Op 
het militair domein komen bijzondere vogels voor en Michel Broeckmans kent ze 
allemaal. 
Vertrek om 7.00u (’s morgens!) aan het Broek in Meeuwen (kruispunt Gestelstraat / 
Kolisbergen). Je doet best stevige wandelschoenen aan, en een verrekijker is ook 
altijd handig. 
 
Zaterdag 20 juni: Nachtzwaluwwandeling op het Milit air domein  
Maak kennis met de meest mysterieuze vogel van Vlaanderen en het overige 
nachtleven op het militair domein. Michel Broeckmans zal ons zeker niet laten 
verloren lopen want hij kent het gebied op z’n duimpje. 
Voorzie stevige wandelschoenen. Vertrek is om 21.00u aan het Broek in Meeuwen 
(kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen). 
 
Zondag 2 augustus: Vlinderwandeling in de Abeekvall ei 
Vlinders fladderen als kleine juweeltjes door de lucht en roepen bij de meesten onder 
ons veel bewondering op. Rudi Wouters voorziet voldoende uitleg over het doen en 
laten van deze kleurrijke insecten en laat ons zo veel mogelijk soorten zien. 
Voorzie stevige wandelschoenen, als je een vlindernetje hebt mag je het 
meebrengen. Vertrek om 14.00u aan de kerk van Reppel. 
 
Zondag 23 augustus: Heidewandeling op het Militair domein  
Als de heide bloeit verandert het landschap van het militair domein in één paarse 
bloemenzee. Wandel mee en geniet van de zoete geur en het gezellig zoemen van 
de nectarslurpende heidebijtjes. 
Vertrek om 14.00u aan het Broek in Meeuwen (Kruispunt Kolisbergen / Gestelstraat), 
je doet best stevige wandelschoenen aan. 
 
Zaterdag 29 augustus: Nacht van de Vleermuis  
Vleermuizen zijn de enige echte vliegende zoogdieren en spreken tot ieders 
verbeelding. Maar eng of gevaarlijk zijn ze helemaal niet! Maak kennis met deze 
nachtelijke luchtacrobaten tijdens de Nacht van de Vleermuis. We tonen eerst een 
PowerPoint en speuren daarna met een echte bat-detector naar vleermuizen. 
Start om 20.00u in de Milieuklas van Peer, voorzie stevige wandelschoenen en 
eventueel een zaklamp. 
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Zondag 6 september: Wandeling Solterheide  
Ook aan de Itterbeek is het prachtig wandelen. Verken de streek met Willy Lipkens 
en kom meer te weten over de geschiedenis en natuurpracht van het gebied. 
Vertrek om 14.00u aan de kerk van Neerglabbeek. 
 
Zondag 15 november: Wandelen tussen Galloways in de  Abeekvallei  
Natuurpunt zet voor het beheer van de gebieden regelmatig Galloways in. Het hoe 
en waarom we voor deze krullenbollen kiezen wordt uitgelegd tijdens de wandeling. 
Vertrek om 14.00u aan de kerk van Reppel. Voorzie stevige wandelschoenen, bij nat 
weer kan het modderig zijn en doe je best laarzen aan. 
 
Zondag 13 december: Wandelen in de voetsporen van P ieter Brueghel  
De ooievaarsnest is de geboorteplaats van de bekende schilder Pieter Brueghel. 
Tijdens de wandeling vertelt Paul Capals meer over de cultuurhistorische 
achtergrond van het landschap. 
Vertrek om 14.00u aan het kruispunt Reppelerweg / Hoogstraat te Grote Brogel 
(fietsknooppunt 06). 
 
 
   PADDENOVERZETACTIES 
 
We organiseren zowel in Peer aan de Dommel als aan het Broek in Meeuwen 
paddenoverzetacties. Op volgende data zijn er overzetacties om 20.00u: 
Zaterdag 21 en 28 februari 
Zaterdag 7, 14 en 21 maart  
Iedereen is welkom, maar houd er rekening mee dat kikkers, padden en salamanders 
niet houden van koud weer en pas trekken als het ’s nachts warmer is dan 8°C. 
 
 
   CURSUSSEN  
 
Snoeicursus fruitbomen:  zaterdag 31 januari  
De boomgaard aan de achterkant van het Monshof wordt weer aangepakt. Pierre 
Zanders maakt ons wegwijs met de onderhoudssnoei van fruitbomen. Diegenen die 
willen mogen ook zelf proberen. 
Er wordt gestart om 14.00u in de boomgaard aan het Monshof (Monshofstraat 32 te 
Reppel). 
 
Herhalingsavonden insecten 
De afgelopen jaren heeft onze Natuurpuntafdeling verschillende insectencursussen 
georganiseerd. We weten dus best al veel, maar zijn misschien nog meer vergeten. 
Tijdens de herhalingsavonden worden de Vlaamse soorten nog eens kort overlopen. 
Hoe kan je ze herkennen en waar komen ze voor… 
De lessen en excursies worden georganiseerd ism onze buren Natuurpunt Bree en 
Natuurpunt Bocholt die ook in de Abeekvallei werkzaam zijn. De excursies gaan dan 
ook door buiten het werkingsgebied van onze afdeling, maar we blijven trouw aan de 
Abeek. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5,00 per soortgroep (één theorieles en één 
excursie). 
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Dinsdag 21 april : theorie libellen, 19.30u – 22.30u in het Mariahof te Bree 
Zaterdag 25 april : excursie libellen, 14.00u – 17.00u in het Mariahof te Bree 
 
Dinsdag 12 mei : theorie dagvlinders, 19.30u – 22.30u in de Milieuklas te Peer 
Zaterdag 16 mei : excursie dagvlinders, 14.00u – 17.00u aan de kerk van Reppel 
 
Dinsdag 9 juni : theorie sprinkhanen, 19.30u – 22.30u in het Smeetshof te Bocholt 
Zaterdag 13 juni : excursie sprinkhanen, 14.00u – 17.00u in het Smeetshof, Bocholt  
 
Cursus composieten en schermbloemigen 
Deze twee plantenfamilies worden als moeilijk ervaren, maar Hans Vermeulen kent 
ze allemaal. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 25,00. 
Theorie: dinsdag 16 en 23 juni , 19.30u – 22.30u in de Milieuklas te Peer 
Excursies op zaterdag 4 juli, 22 en 29 augustus en 5 september  van 9.00u – 
12.00u.  
 
Cursus zoogdieren 
Tijdens deze cursus worden niet alleen de verschillende soorten en hun levenswijze 
toegelicht, maar we gaan ook braakballen pluizen, muizen vangen en naar 
vleermuizen luisteren. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 25,00 euro. 
Theorie: dinsdag 22 en 29 september en 6, 13 en 20 oktober , 19.30u – 22.30u in 
de Milieuklas te Peer 
Excursie op zaterdag 24 oktober , vertrek om 9.00u aan het kruispunt Reppelerweg / 
Hoogstraat te Grote Brogel (fietsknooppunt 06). 
 
 
   BEHEERWERKEN 
 
Iedereen is welkom tijdens de maandelijkse beheerwerken. 
Het is moeilijk om op voorhand te bepalen welke werken nog moeten uitgevoerd 
worden tijdens de beheerwerken.   
Daarom spreken we iedere 3de zondag van de maand af aan het Buurthuis van 
Ellikom om 9.00u.  Gewerkt wordt tot ongeveer 12.00u. 
 
Gewerkt wordt op volgende zondagen: 
18 januari  15 februari 
15 maart 20 september 
18 oktober 20 december 
 
 
Op zaterdag 21 november is het Dag van de Natuur . 
Een dag waar zeker iedereen de handen uit de mouwen kan steken. 
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom om 9.00u en om 14.00u. 
Meer inlichtingen Freddy Janssens, 0476 30 67 64. 
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Het A-team tijdens de 
Dag van de Natuur 2008 
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