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VOORWOORD
Aan het begin van een nieuw werkjaar is het goed even terug te blikken op de
activiteiten van het voorbije jaar. Op die manier wordt alles nog eens op een rijtje
gezet. Er gebeurt zoveel in onze nogal drukke samenleving dat sommige
gebeurtenissen voorbij glijden zonder dat we er erg in hebben. Een jaarboek zoals dit
laat ons toe om die momenten vast te leggen zodat we er later nog eens aan kunnen
terugdenken. Ook voor de verre toekomst kan dit jaarboek een referentie zijn voor
het bepalen van nieuwe strategieën.
Inzake de ontwikkeling van ons natuurreservaat Abeekvallei past 2009 in het rijtje
van de voorgaande jaren. Als gevolg van de aankopen, het beheer, de
inrichtingswerken, opvolging van de fauna en flora stijgen de mogelijkheden om het
reservaat uit te bouwen tot een geheel waar mensen, dieren en planten zich thuis
voelen.
We hebben weer een druk programma van wandelingen, cursussen, excursies,
beheerwerken, monitoren en vergaderen achter de rug.
Het jaarlijkse wandelaanbod brengt de geïnteresseerde natuurliefhebber in contact
met de mooiste delen van ons reservaat. De meeste wandelingen komen jaarlijks
terug en bieden de mogelijkheid om naast de natuurlijke veranderingen die zich
voltrekken in een reservaat ook de resultaten van het beheer te kunnen beoordelen.
Het cursusaanbod biedt de mogelijkheid om dieper in te gaan op de natuurlijke
processen en wordt meestal met excursies aangevuld om de theorieën aan de
praktijk te kunnen toetsen.
De beheerwerken worden in groeiend aantal verricht door onze vaste ploegen die
prachtig werk verrichten. Er is zoveel te doen dat dit niet meer door vrijwilligers alleen
kan gedaan worden.
De monitoring wordt dan weer wel veel door vrijwilligers uitgevoerd. De overheid en
ook wij willen weten of de inspanningen voor het beheer ook de gewenste resultaten
hebben.
De publieke activiteiten, zoals de toeristische beurs in Peer, waar we dit jaar ook
present waren, lokten enkele duizenden bezoekers langs onze stand en het BRBF te
Peer, waar we niet meer zijn weg te denken, brengen onze vereniging onder de
aandacht van het grote publiek.
Vergaderen en overleggen doen we heel wat. Dat gebeurt binnen onze afdeling,
maar ook op regionaal vlak met de afdelingen rond de Abeek en de afdelingen van
Noord Limburg en tenslotte op provinciaal en Vlaams niveau. Daarnaast wordt er
overlegd binnen andere verenigingen en instanties van de provincie Limburg en het
Vlaams gewest.
2010 kondigt zich aan als een heel speciaal jaar. Vanaf 1 januari 2010 tot 31
december 2015 loopt er een door Europa ondersteund Life+ Project voor de
Abeekvallei. Dit zal ons de mogelijkheid geven een krachtige impuls te geven aan
alle facetten binnen de werking van het reservaat. Daar zullen we in het volgend
jaarboek uitvoerig over rapporteren.
Wat er in 2009 gebeurd is komt uitgebreid aan bod in dit jaarboek. Veel leesgenot.
Wij wensen al onze lezers een schitterend 2010.
Paul Capals
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1. Bestuursleden
Voorzitter
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 12 89
GSM: 0486 22 48 17
e-mail: paul.capals@abeek.be
Secretaris
Marleen Massonnet, Bocholterweg 30, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 74 80 57
GSM: 0487 55 24 87
e-mail: marleen.massonnet@gmail.com
Penningmeester
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 38 54
GSM: 0474 40 79 28
e-mail: jan.hendrikx@telenet.be
Conservator Abeekvallei
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 37 27
GSM 0476 30 67 64
e-mail: freddy.janssens@tiscali.be
Adjunct-conservators
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen Tel.: 011 79 25 64
GSM: 0476 35 19 38
e-mail: jan.paesen@skynet.be
Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen Tel.: 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
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.
Heel soms valt er wel een in het water
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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 Meeuwen-Gruitrode
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Peer
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel (plaatsvervangend lid)
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
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Watering "De Vreenebeek"
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel
Wildbeheereenheid De Korhaan Peer, Wildbeheereenheid De Hei Meeuwen
en Jachtgroep Reppel
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel

Algemene vergadering

LEDEN

Aantal
gezinnen

Aantal
Personen

Jaar
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

MeeuwenGruitrode
28
36
45
57
56
69
74
79
69
63
63
77
82
94
98
87

Peer

Totaal*

36
52
88
103
106
121
114
120
91
83
90
101
128
130
125
120

64
88
133
160
162
190
188
199
160
146
153
178
210
224
225
208

* met inbegrip van leden van buiten Meeuwen-Gruitrode en Peer, die zich aangesloten hebben bij onze afdeling
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IN HERINNERING MATHIEU PAESEN
Mijmering
Er zijn zo van die plaatsen die je, als je er toevallig
voorbijkomt, voor altijd aan iets of aan iemand
blijven herinneren. Het plekje waar je je eerste
onschuldig afspraakje maakte, het portaaltje waar
je het eerste gestolen kusje kreeg, de boom op de
hei waar je voor het eerst een klapekster zag: voor
altijd zit het in je geheugen gebeiteld.
De
paddenoverzetplaats aan het Broek, langs de
fietsroute, heeft dat voor mij ook. Voor mij is die
vastgeklonken aan Mathieu Paesen uit Meeuwen.
Het is allemaal zo begonnen. Op deze verharde weg sneuvelden tijdens de
trekperiode veel amfibieën. Als startende afdeling van Natuurpunt in 1995 besloten
we daar alvast iets aan te doen. Er werden 60 meter plastiekscherm opgehangen
aan een koord tussen houten paaltjes op regelmatige afstand, emmers ingegraven
en maar wachten tot de trek begon.
Het probleem was: houten paaltjes in de nog half bevroren ondergrond kloppen doe
je best niet met een voorhamer, je slaat alles naar de verdoemenis.
Hier leerde ik Mathieu kennen als de man met de nuchtere kijk op de zaak: “Volgend
jaar heb ik ene houten hamer bij, al moet ik hem zelf maken.”
Bij zijn dagelijkse inspectieronde,”ik woon er toch
het kortste bij”, merkte hij dat die 60 meter bij lange
na niet genoeg was om alle beestjes gecontroleerd
over te zetten.
Hoeveel dieren er in dat jaar door hem opgeraapt
zijn in de dodenzone vind je niet terug in de
statistieken. Hij deed het gewoon: “Ik ben er toch,
ik kan ze toch niet laten plat rijden”.
Toen na de trek alles moest opgeruimd worden en
opgeborgen tot het volgend jaar zei hij: “op
Heitemis is plaats genoeg, en dat is het kortste bij”.
Weer een probleem opgelost.
Het jaar daarna - de overzet aan het Broek had
dankzij provinciale en gemeentelijke steun een
educatieve meerwaarde gekregen - was Thieu
samen met kleinzoon Bart en wijlen Pol Vandewal
de drijvende kracht om 250 schoolkinderen een
boeiende kijk te geven op onze koudbloedigen.
Voor de leerlingen was dat een onvergetelijke
ervaring, zo een koude pad in je kleine handen te
kunnen overzetten en in het water te kunnen
loslaten nadat alles keurig gedetermineerd was.
De paddenoverzet aan den Damp is dank zij de
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inzet van Mathieu en de andere vrijwilligers uitgegroeid tot een van de grootste van
Vlaanderen. Hoeveel padden er door zijn handen zijn gegaan is niet te schatten,
maar de jaaroverzichten op onze website zijn indrukwekkend.
Naar de bestuursvergaderingen kwam Thieu ook graag, samen met Jan of Bart,
maar hij vond dat die nog al eens te lang duurden, wegens het afdwalen van het
onderwerp. Daarom draaide hij eigenhandig een mooie voorzittershamer zodat de
vergadering vanaf dan tot de orde kon worden geroepen. “Ene oudere mens heeft
zijne nachtrust nodig” was zijn motivatie.
Mathieu had een gezonde kijk op de wereld, de schoonheid van de natuur had hij al
van in zijn kleutertijd met verwondering ontdekt.
In de loop van zijn leven zag hij de ommezwaai in zijn omgeving, en niet altijd in het
voordeel van de natuur. Op wandelingen of andere samenkomsten praatte hij daar
graag over, hij keuvelde graag over de gewone dingen met iedereen, jong of minder
jong, want gewoonlijk was hij toch de ouderdomsdeken.
Toen hij verleden jaar overleed, kwam de klap dan ook hard aan binnen de
vereniging. De vaderfiguur van onze groep is nu weggevallen, maar ongetwijfeld zal
hij bij elke opbouw van de schermen van de paddenoverzet toch weer een
goedkeurend oogje in het zeil houden.
Ik weet zeker dat, nu hij van boven op ons neerkijkt, hij zich daar ongemakkelijk bij
voelt, want neerkijken op iemand, zo heb ik Mathieu gekend, dat lag niet in zijn
natuur.
Alle mensen waren voor hem gelijk, “maar de gewoon mensen, die heb ik toch het
liefste”.

Voor de eenzmame fietser of
wandelaar, mocht je ooit voorbij het
Broek passeren als nevelige
slierten mist laag over het donkere
water hangen, en je ontwaart een
vage schim die onderzoekend
langs de oevers dwaalt. Je hoeft
dan helemaal niet bang te zijn. Het
is gewoon de paddenpaps die
voorzichtig kijken komt of zijn
diertjes nog allemaal in orde zijn.
Mathieu, paddenpaps, bedankt
voor al die mooie momenten die we
samen hebben mogen genieten.
Wvdz
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KOM UIT JE SCHELP.
DE NATUUR HEEFT JE NODIG.
EN VICE VERSA.

De lezer die nog geen lid is kan dit worden samen met zijn gezin door 20 euro te storten op
rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. De
leden van Meeuwen-Gruitrode en Peer ontvangen naast het ledenblad Natuur.blad ons
Jaarboek Abeek. Je ontvangt een welkomstpakket met daarin een fraaie wandelgids met 30
uitgestippelde wandelingen in de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen. Je vindt er ook
een CD met de meest voorkomende vogelgeluiden.

Overschrijven is oké, maar domiciliëren is beter!
De domiciliëring van jouw lidmaatschap bespaart de vereniging jaarlijks heel wat administratie én dus kosten.
Door een gift te storten op rekeningnummer 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 belastingsaangifte.
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PERSKNIPSELS
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BEZOEK OOK ONZE WEBSITE:
http://www.abeek.be
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JAARLIJKSE BBQ
We zijn stilletjes aan een traditie aan het maken van onze vrijwilligersbarbecue.
Iedereen die een steentje heeft bijgedragen bij het beheren van ons natuurreservaat
of de werking van onze afdeling was uitgenodigd om zijn voeten onder tafel te steken
en gezellig bij te babbelen in
de kampweide achter het
Monshof.
We vulden onze maag met
smakelijke
biologische
groentjes en met het lekkere
vlees dat Willy tevoorschijn
toverde. Yvonne en Mieke
zorgden voor de zoetigheid
bij de koffie. Voor de
gezellige sfeer moesten we
geen moeite doen, die kwam
er vanzelf door de aanwezigheid van al die mensen
die een hart dragen voor het
– naar onze mening –
mooiste stukje natuur in
Vlaanderen.
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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RESERVATENWERKING 2009 ABEEKVALLEI
VEILIGSTELLING
In 2009 werd 9,23 ha aangekocht. De meeste percelen zijn in november en
december aangekocht. De notariële aktes hiervoor (7,06 ha) worden volgend jaar
opgemaakt.
De oppervlakte Abeekreservaat bedraagt op dit moment 164,04 ha.
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in:
- Meeuwen: Kolisbergen (0,50 ha), Vliegeneindebemden (1,42 ha), De Goorten (1,48
ha), Voorbroeken (0,51 ha), Pastorijbemden (0,52 ha), Klokbemden (0,64 ha) en
Beren Heyde Het Gehucht (0,35 ha);
- Ellikom: Over de Beek (0,34 ha);
- Grote Brogel: Schouten hofs veld (0,36 ha) en Aabemden (0,40 ha);
- Reppel: Aan het Steenbroek (2,05 ha) en Reppelerbemden (0,62 ha).
Voor de situering van de terreinen in beheer wordt verwezen naar de kaarten.
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REGULIER, INRICHTINGS- EN OMVORMINGSBEHEER
De Sociale werkplaats ‘Natuur- en landschapszorg’ zorgde ook in 2009 voornamelijk
voor het reguliere beheer.
Grote herstel- en inrichtingsmaatregelen werden uitgesteld tot volgend jaar om ze te
kunnen uitvoeren met middelen van LIFE+. Zie hiervoor verder. Wel werden een
aantal oude populierenaanplanten in Reppel en Grote Brogel gekapt om deels plaats
te maken voor een inheems eiken-elzenbos, deels om een hooiland te herstellen.
Op een 7-tal zondagvoormiddagen werd er
gewerkt. 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 basisonderwijs werkten
mee in het kader van het natuureducatieve
beheer. Zie hiervoor verder in dit jaarboek.
De school Agnetendal van Peer kwam helpen
met honderd leerlingen in de Abeek- en
Dommelvallei.
Op donderdagavonden in de zomer-vakantie
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 werd 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
werd er antislipdraadwerk op het plankenpad
geklopt en geniet. Namiddag werden de
elzen gekapt op de percelen onder het
Monshof.
Onze 15 galloways verbleven voorbije winter op het Smeetshof in Bocholt.
De dieren werden op 15 april verdeeld over 4 locaties: omgeving Monshof (5 koeien
en 3 vaarzen), Berenheide bemden – Slagmolen bemden in Ellikom (2 ossen),
Donderslagheide (2 ossen) en Grote Heide Bullen (3 ossen). Deze laatste 3 ossen
ontsnapten half mei en werden opgevangen op Maastrichterheide. Daar gingen ze
een week later weer op de loop verschrikt door een loslopende hond. Hoe die
ontsnapping afliep, vind je verder in dit jaarboek.
De 2 ossen van de Donderslagheide en 2 koeien van het Monshof graasden van juni
tot begin oktober Aen het Steenbroek en keerden daarna terug naar het Smeetshof.
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De overige 3 koeien en 3 vaarzen van het Monshof verhuisden 20 november naar
het Smeetshof.

Hulp van Agnetendal
Oyevaers Nesthofsveld
Milieu- en gezondheidsdag
van de 3de graad: 5 aso en
tso
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PLANNING
In 2010 zal het plankenpad tussen Ellikom en Erpekom en een houten brug over de
Abeek geplaatst worden. Hierdoor zullen de 3 wandelcircuits rond Ellikom en
Erpekom uitgebouwd worden.
Ook een aantal weekendverblijven zullen afgebroken worden en zal de omgeving
ervan ‘vernatuurlijkt’ worden door het kappen van coniferen en door het opruimen
van oeverversterkingen rond de vijvers. Ook een aantal belangrijke habitats zullen
hersteld worden. Voor een groot deel kunnen de werken gefinancierd worden met
Europese middelen afkomstig van het LIFE+ project Abeek. Zie hiervoor ook verder.
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ZONE 1: 'Maastrichterheide - Grote Heide - Donderslagheide - Kolis'
Gemeente:
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen)
Locatie:
Randzone noordelijk en oostelijk van het Militaire domein Schietveld van MeeuwenHelchteren (brongebieden Abeek)
Veiligstelling:
In deze zone werden dit jaar een perceel dennenberkenbos van 0,50 ha aangekocht
op Kolisbergen.
De oppervlakte van het natuurreservaat gelegen in deze zone bedraagt 18,22 ha.
Inrichting en beheer:
Het perceel Bullen tegen het Militair domein ter hoogte van de vroegere Bullenschool
werd in het voorjaar (half april – half mei) begraasd door galloways. De 3 ossen
gingen er van door bij het opladen en konden op het perceel Maastrichterheide
gedreven worden. Een week later deed een loslopende hond de ossen weer op de
vlucht slaan. In najaar (eind augustus tot half oktober) werd het perceel Bullen nog
door 2 galloways begraasd.
In oktober werd de Amerikaanse vogelkers verwijderd uit de weide door jeugd in het
kader van het educatief natuurbeheer, de houtkant bij de weide werd op een
oktoberzondag aangepakt.
De galloways graasden ook op het perceel Donderslagheide (half april tot begin juli).
Een stevig vangkraal werd gezet aan de Donderslagheide.
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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 2009 op diverse locaties terreinen aangekocht:
- Pastorijbemden: een weekendverblijf gekocht (0,52 ha),
- Vliegeneindebemden: vier weekendvijvers met twee af te breken chalets (1,39 ha)
en een bosje (0,03 ha),
- De Goorten: 1,48 ha rietland-wilgenstruweel en bos met 4 kleine vijvers,
- Voorbroeken: 0,25 ha aanplant en 0,29 ha verbost rietland en verboste heide,
- Beren Heyde Het Gehucht: 0,34 ha rietland-wilgenstruweel.
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 33,76 ha.
Inrichting en beheer:
Van begin juni tot eind augustus graasden galloway-koeien binnen het raster van In
den Damp – Gestelbemden. De percelen in de Voorbroeken werden gedeeltelijk
gehooid en begraasd door koeien.
Educatief Natuurbeheer
met Klim-op Meeuwen

In het kader van het educatief natuurbeheer werd er bij 2 vijvers gemaaid. De
Pastrorijbemden werden door de sociale werkplaatsen gehooid.
Ook een stevig vangkraal werd gezet aan de Donderslagbemden (In den Damp).
Acties:
Overzetactie amfibieën ter hoogte van In den Damp (Het Broek): zie hiervoor elders.
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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:
Een viertal kleine bosperceeltjes werden bij een openbare verkoop gekocht in de
Klokbemden, oppervlakte 0,64 ha.
Ook Over de Beek (Brogelerweg) werd een elzenbroekbos gekocht (0,35 ha).
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 45, 32 ha.
Inrichting en beheer:
De hooilanden en een deel van de rietlanden op de Erpecommerbemden werden
tweemaal gemaaid door de Sociale werkplaats, eenmaal geholpen door de scholen
van Ellikom en Erpekom (educatief natuurbeheer).
De begrazingsblokken aan de Berenheidebemden, Slagmolenbemden in Meeuwen
en het perceel Meeuwerkant in Ellikom werden beurtelings begraasd door onze
galloway-ossen tussen half april en eind augustus. De weide Aen het Kwaed Straetje
werd tweemaal gehooid.

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 een 0,62 ha canadabos aangekocht bij de Binkermolen
(Schooterbemden), 0,4 ha moeras achter de Kraaikens (Aabemden) en 2,05 ha
weide Aen het Steenbroek.
Door de aankoop van de weide is de doorgang verzekerd tussen de Aabemden
(Grote Brogel) en de Rozenstraat (Reppel).
De oppervlakte natuurreservaat in zone 4 bedraagt momenteel 66,39 ha, waarvan
31,56 ha in Reppel.

Aankoop weide Aen het Steenbroek in Reppel

Inrichting en beheer:
De heide Aen de Slagmolen in Ellikom
doet het heel goed: tussen de
struikheide waren er ook enkele
planten stekelbrem en dopheide te
vinden. Ook een paartje blauwvleugelsprinkhanen werd in oktober
opgemerkt. De opslag van berk- en
dennenzaailingen werd aangepakt in
de zomer en door een klas van
Agnetendal half december. Het
kleinere geplagde heischraal grasland
werd ook tweemaal gemaaid.
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Op onze percelen Nelishofsveld
en Monsbemden zaaiden we
begin juni boekweit. Het boekweitzaad werd niet geoogst en
dient als wintervoeder voor de
akkervogels. Zoals elk jaar werd
ook de haag rond het Monshof
gesnoeid.
De Sociale werkplaats voerde
begin juni de eerste maaibeurt uit
in De AAbemden en rond het
Monshof. In september hooiden
de Wildbeheereenheid (WBE) De
Korhaan de percelen in De AAbemden voor de tweede keer.
Nelishofsveld
werd
deels
gemaaid, deels begraasd door
paarden. Ook de sterk verruigde
weide
Oyevaersnesthofsveld
werd grotendeels gemaaid. Het
maaisel werd afgevoerd.
In oktober verwijderde de jeugd
van Grote Brogel en Reppel in
het kader van het educatief
natuurbeheer een deel van het
riet op het Oyevaersnesthofsveld
en een deel van de ruigte in de
Reppelerbemden.
De grootste ingreep was het
kappen van de canadapopulieren
in de Aabemden, Reppeler-,
bemden en Schooterbemden.
Het hout en een deel van het
kroonhout werd afgevoerd. Door
de wandelclub van Reppel werd
de brug over de Abeek en een
brug over een zijgracht tussen de
Aabemden
en
Aen
het
Steenbroek gelegd.
Het plankenpad tussen de
pastorij en de Waterstraat werd
tijdens de Dag van de Natuur in
november beveiligd met antislipdraad.
Freddy Janssens
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GALLOWAYS

2009 Jaar van de uitbraken

Dit jaar zijn we een vijftal maal (Bullen, Maastrichter- heide, Meeuwerkant Monsbemden, Smeetshof), moeten uitrukken om onze galloways terug in hun weides te
zetten.

De langste ontsnapping was die van de
Maastrichterheide
naar de Sonnisheide.
Drie jonge ossen
liepen in meer dan 10
uur bijna 20 km over
het schietveld van
Meeuwen-Helchteren
vooraleer ze in slaap
konden geschoten worden en konden opgeladen worden. De ontsnapping kende
daarbij een drama-tisch einde: twee dieren lieten hierbij het leven. Het laatste
transport naar de stal
in Koersel was er
teveel aan.

We vragen daarom ook met aandrang de klaphekjes terug dicht te klappen en niet
met honden, zeker niet met loslopende honden, te wandelen binnen de veerasters.
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15 JAAR ABEEKVALLEI IN CIJFERS
Kadastrale oppervlakte

164,0399 ha
in eigendom 139,4585 ha
in huur 24,5814 ha

in
Bocholt
Meeuwen-Gruitrode
Peer
Aantal kadastrale percelen
Gemiddelde grootte perceel
Aantal aankopen
Aantal huurovereenkomsten

30,3871 ha
87,8981 ha
45,7547 ha
520
0,31 ha
190
13

Oeverlengte

10,60
1,56
0,10
0,60
0,07
1,14
0,55

In Watering

97,10 ha

Aantal aaneengesloten blokken

km
km
km
km
km
km
km

Abeek
Bullenbeek
Hommelbeek
Gielisbeek
Vlasroterbeek
Veeweiderloop
Losbeek
Vreenebeek

115

Grootste blok
Gemiddelde grootte blok

29,6 ha
1,4 ha

Aabemden - Monshof - Achter de Pastorij

Europees vogelrichtlijngebied
(niet integraal)

80,0 ha
17,9 ha

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Europees habitatrichtlijngebied

97,6 ha

Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en
Gruitrode

22,9 ha
Europees habitat
Reginaal belangrijk biotoop

ca. 50 ha
ca. 27 ha

Gewestplan

mogelijk bijlage I-habitat Habitatrichtlijn
in Vlaanderen beschermde habitats andere dan de Europees
beschermde habitats

124,6
11,6
5,9
21,4

ha
ha
ha
ha

Natuurgebied
Bosgebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied, landschappelijk waardevol

Bodem

6,6
22,4
16,8
35,7
82,8

ha
ha
ha
ha
ha

Duin
Droog zand
Vochtig zand
Nat zand
Veen

Ecotopen

3,1
33,2
11,3
1,6
10,7
4,7
1,6
88,2
6,0
2,0
0,7

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Akker
Graslanden
Rietland en ruigtes
Heide
Boomheide
Struwelen
Houtkanten (ca. 3000 m) en hagen (260 m)
Bos
Water (52 poelen en vijvers)
Weekendverblijven (nog te 'vernatuurlijken')
Paden en wegen (waarvan 280 m plankenpad)

Beheereenheden
In begrazing in 2009
waarvan door galloways

380

aaneengesloten oppervlaktes met éénzelfde beheer

42,0 ha

29 blokken

24,8 ha

9 blokken
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MONITORING ABEEKVALLEI
Natuurpunt houdt de vinger aan de pols over de
toestand van de natuur in Vlaanderen. In onze
natuurgebieden doen we dit door herhaalbare gegevens
te verzamelen over de evolutie van de biodiversiteit en
de effecten van het gevoerde beheer. Hiertoe worden
sinds kort door Natuurpunt monitoringschema’s op maat
opgesteld en worden handleidingen, methodieken en
invulformulieren aangereikt.
Voor elk natuurgebied wordt een basisschema opgesteld
dat bestaat uit een multisoortenlijst en een module rond
de opvolging van het reguliere beheer. Daaraan kunnen
extra modules worden toegevoegd, die afhankelijk van
de beschikbare tijd, kennis en vrijwilligers kunnen
uitgevoerd worden.
Het reguliere beheer, inrichtingswerken en de abiotiek
(grondwaterstanden) werden in het verleden goed
opgevolgd en ook heel wat soorten werden gevolgd in
hun voorkomen.
Zo hebben we in 2009 de Abeek kunnen aflopen van bron tot de weg van Peer naar
Bree op zoek naar zeldzame en bedreigde soorten, zoals de 2 soorten goudveil.
Ook werden sterk opkomende soorten, zoals Reuzenbalsemien, genoteerd. Zo wordt
ook jaarlijks de Klokjesgentiaan gevolgd op de Maastrichterheide en proberen we het
voorkomen van Moerasviooltje te volgen. De ene locatie (3 m²) met Wateraardbei
wordt van nabij gevolgd.
Vijf jaar lang hebben we met de werkgroep Ongewervelden van Likona een zeer
intensief onderzoek uitgevoerd dat bijna 2000 soorten ongewervelde heeft
opgeleverd, met tal van rodelijstsoorten. De Abeekvallei is momenteel voor
ongewervelde soorten het beste onderzocht natuurgebied in Vlaanderen! Zie
hiervoor verder in dit jaarboek.
In 2009 zijn we ook gestart met een poelenonderzoek.
Poelen, bij ons meestal verlaten weekendvijvers, vormen
een belangrijk netwerk voor veel aan water gebonden
organismen, zoals amfibieën. In een 20-tal poelen
werden fuiken uitgezet en werd er geschept. Amfibieën
waren in de meeste onderzochte poelen in de
minderheid.
Vissen,
waarbij
ook
exoten
als
Blauwbandgrondel en Zonnebaars komen zeer frequent
voor. In de poelen met een behoorlijke plantengroei
werden nog tal van andere soorten, zoals Breedgerande
watertor, gevonden. Ook dit onderzoek wordt de
volgende jaren voortgezet.
Naast deze monitoring worden nog tal van soorten
genoteerd, zoals dagvlinders, libellen en vogels via
www.waarnemingen.be.
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ABEEK LIFE
VAN START OP 1 JANUARI 2010

Via Life+, het vroegere Life-natuurfonds, trekt Europa middelen uit om de
ontwikkeling van verschillende Natura 2000-gebieden te ondersteunen. Life+
middelen gaan naar projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor het Europese
natuurbeleid. Ook de Abeekvallei viel dankzij het jarenlang werk van velen in de
prijzen…
In onze eigen Abeek-vallei kan dan ook op 1 januari 2010 een 5 jaar durend project
van start gaan met als doel de aanwezige waardevolle habitats uit te breiden en te
herstellen.
Het projectgebied beslaat het Europees habitatrichtlijngebieden ‘de Abeek met
aangrenzende moerasgebieden’ en ‘de Mangelbeek en heide- en vengebieden
tussen Houthalen en Gruitrode’ en dit in het werkingsgebied van de afdelingen
Meeuwen-Gruitrode, Peer en de afdeling Bree. Het zal dus een coproject worden
tussen de beide afdelingen.
Het project richt zich vooral op de Europees beschermde habitats: Heide en schraal
grasland, Voedselrijke ruigten van het moerasspirea-type, Veenhabitats,
Voedselarme tot matig voedselrijke vijvers en vennen, Oude zuurminnende bossen
met zomereik op zandvlakten en Alluviale bossen met Elzenbroekbos en Essenbos.
Volgende oppervlaktes aan herstelde Annex I-habitats worden verwacht:
Veenhabitats circa 10 ha, Elzenbroek en natte ruigte circa 25 ha, Schraal grasland,
heidehabitats en droog eikenbos circa 17 ha en Venhabitats circa 5 ha.
Via specifieke acties gericht op lokale bevolking, andere terreinbeheerders en
beleidsverantwoordelijken wordt getracht om tot een betere maatschappelijke
verankering van het Natura 2000-gebied en het LIFE-project te komen.
Verloop:
- Voorbereidende acties
o Opmaak van beheerplannen
o Opstellen van een nieuw concept voor de ontsluiting
o Uitvoeren
van
bodemanalyses
en
opstellen
van
bodembeheerrapport
o Onderzoeken van de gehalten aan voedingsstoffen in de bodem
o Opmaken van werk- en uitvoeringsplannen
- Aankoop van gronden
- Concrete acties voor natuurherstel
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Publiek bewustzijn en verspreiding van de resultaten:
o Infomomenten
o Infoborden / infofolders / website / perscontacten …
o Aanleggen en beborden van nieuwe wandelroutes
o Aanmaken van permanente tentoonstelling op Mariahof

Concreet:
Life+ biedt de mogelijkheid om 50 ha gronden aan te kopen in habitatrichtlijngebied
en in te richten ten behoeve van de aanwezige of gewenste natuurwaarden.
Voor de duur van het project worden er twee full-time arbeiders, een administratief
medewerker en een projectcoördinator aangeworven.
Beide afdelingen kunnen met Life-steun beheermaterialen aankopen zoals
kettingzagen, bosmaaiers, een tractor voor natte terreinen met bijhorend
basismateriaal. Dit alles om het vooropgestelde beheer ook na de projectperiode
verder te kunnen zetten. Grote herinrichtingswerken zullen uitbesteed worden aan
lokale aannemers.
In zijn geheel zal er een vijftal kilometer nieuwe wandelpaden aangelegd worden
waarvan een 300 meter knuppelpad zodat ook de natte percelen toegankelijk worden
voor het grotere publiek.
Dit Life+ Project moet dus niet alleen een verhoging van de aanwezige natuurwaarde
geven, maar moet ook een kans zijn om de toegankelijkheid van de gebieden te
verbeteren en ze beter bekend te maken bij het grote publiek. Door de aankoop van
beheermateriaal en de uitbesteding van grotere werken zal ook de locale economie
er wel bij varen. De effecten op recreatief en toeristisch vlak zijn natuurlijk af te
wachten, maar door de uitbreiding van het beheerde gebied en een verbetering van
de infrastructuur kan ook hier een positief effect verwacht worden.
We houden jullie op de hoogte.
Bart Mulkens en Freddy Janssens
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2009
Educatief Natuurbeheer ontstaan in 1991, in Limburg sinds 2001 actief, brengt
kinderen en jongeren via een originele invalshoek terug in contact met de natuur. Het
concept vertrekt vanuit de filosofie dat kinderen van nature leer- en nieuwsgierig zijn.
Educatief natuurbeheer werkt dan ook zeer sterk ervaringsgericht en streeft ernaar
om zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de belevingswereld van het kind.
Het project past volledig binnen de eindtermen voor het lager onderwijs en is ook
leergebiedoverschrijdend. D.w.z.: aspecten uit het project kunnen in verschillende
vakken worden toegepast. Ook een volledig leerkrachtenpakket werd uitgewerkt.
Educatief Natuurbeheer laat kinderen de natuur beleven. Leerlingen van de derde
graad van de basisschool
worden actief betrokken
bij het natuurbeheer in
een gebied vlakbij de
school.
Een project in 3 fasen:
- Een inleidende Powerpoint-les of het Natuurbeheerspel.
- Een dagje natuurbeheer. Kinderen komen
een dagje helpen bij het
beheer
van
een
natuurgebied
in
de
schoolbuurt. Maaisel afvoeren, takken wegslepen
enz. staan dan op het
programma. Deze werken kaderen in het groter geheel van hooilandbeheer,
hakhoutbeheer of het omzetten tot of herstel van hooilanden, heide enz. Ook andere
werkjes, zoals paddenoverzetacties en het planten van bomen, komen aan bod. Op
deze manier ervaren de vijfde- en zesdeklassers dat er veel werkkracht nodig is om
variatie in de natuur te brengen. Ze kunnen zich volledig uitleven, leren allerlei
nieuwe dingen over de natuur in hun streek en leren praktijkgericht samenwerken.
Ervaringsgericht onderwijs op haar best! Deelnemers aan winterse werkdagen
krijgen een beker warme chocomelk!
- Een afsluitende lentewandeling met onderzoeksmomenten. Zelf de natuur
ontdekken is de boodschap. Planten worden door de leerlingen zelf op naam
gebracht met behulp van een plantengids. Met schepnetjes en loepjes wordt het
waterleven van dichterbij bekeken. Door met een stethoscoop te luisteren naar de
sapstroom,
gaan
ze
een
boom
met
andere
ogen
bekijken.
De groep ziet hier ook het resultaat van hun arbeid: nieuwe planten en dieren leven
nu op de plaats waar werd gewerkt. Elke deelnemer krijgt tot slot een persoonlijk
diploma van "natuurbeheerder junior". Een mooie herinnering.
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In het nieuwe jaar 2009 werd
vervolg gegeven van de projecten die in het schooljaar gestart
waren.
Eliane Erens begeleidde de
basisscholen van Grote Brogel,
Erpekom, Wijshagen, Klim-op
Meeuwen, Klim-op Plockroy,
Reppel en Ellikom.

Het
educatief
natuurbeheer
wordt ingepast in de beheerplanning van het reservaat. De
sociale werkplaats doet de
voorbereidende werken. In het
voorjaar helpen de klassen
padden overzetten aan den
Damp in Meeuwen en aan de
Brogelerweg in Ellikom.
Kinderen voelen zich goed in de
natuur, in de buiten. Ze genieten
van de vrijheid, ze kunnen zich
uitleven. Het spelelement in de
activiteit creëren ze zelf, ze zijn
daar goed in. De kinderen meten
zich op een gezonde manier met
elkaar.
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 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 het functionele er
van inzien. De boodschap van
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het educatief natuurbeheer is
de natuur waarderen en naar
waarde schatten.

Dat het educatief natuurbeheer leeft in de scholen
bewijzen
de
duizenden
leerlingen in Limburg die
sinds
2001
meegedaan
hebben. Het waren de
kinderen van het vierde
leerjaar basisschool Klim-op
Meeuwen die hielpen de kaap
van 40.000 leerlingen te
overschrijden.
Limburgs gedeputeerde Frank Smeets, samen met burgemeester Lode Ceyssens en
de schooldirecteur Danny Plessers van Klim-Op, brachten een bezoek aan het
project op Vliegeneinde in Meeuwen. Gedeputeerde Frank Smeets wenste de
kinderen en de school proficiat met hun prestaties en inzet. Hij benadrukte het
belang van het contact van kinderen met natuur dichtbij huis en leren dat ze zelf ook
hun steentje kunnen bijdragen.
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School

voorbereiding

werkdag

wandeling

17/03/ 09 nm

VBS Reppel
29/09/ 09

13/10/09
18/03/2009
vm

VBS Ellikom
13/11/09

2/10/09

19/03/09 nm

VBS P. Bruegel
Erpekom
6/10/09

6/10/09

VBS Klim-op
Plockroy

23/03/09 nm

VBS Klim-op
Meeuwen

24/03/09 vm
nm
25/03/09 vm
26/03/09 vm
nm
27/03/09 vm
nm

21/04/09 vm
nm
22/04/09 vm
29/04/09 vm
30/04/09 vm
nm

19/10/09

6/10/09

padden
Brogelerweg /
overzetten /
15 Erpecommer
gemaaid riet
Bemden
afvoeren
Erpecommer gemaaid riet
21
Bemden
afvoeren
padden
Brogelerweg /
overzetten /
17 Erpecommer
gemaaid riet
Bemden
afvoeren
Erpecommer gemaaid riet
21
Bemden
afvoeren
padden
13 In den Damp
overzetten
padden
15 + 16
In den Damp / overzetten /
vogelkers
16 De Bullen
verwijderen
21 + 23
27 + 26
21 De Bullen
Vliegen
22 Eynde
Bemden
Oyevaers
25
Nesthofveld

19/10/09
VBS P. Bruegel
Grote Brogel

aantal
natuurgebied beheerswerken
leerlingen
29 Reppeler
maaisel
Bemden
afvoeren
25

6/10/09

vogelkers
verwijderen
maaisel
afvoeren
Gemaaid riet
afvoeren

Jan Hendrikx
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CURSUSSEN

Snoeicursus 31 januari 2009

Voor de derde keer op rij gaf Pierre Zanders een snoeiles voor fruitbomen aan het
Monshof in Reppel.
Deze cursus is een samenwerking met VELT en past in het cursusaanbod van de
Afdeling.
Een 25-tal hobbyfruittuinders trotseerden de kou om vorm-, onderhouds- en
verjongingssnoeitips op te nemen.
Extra aandacht ging dit jaar naar het verjongen van bomen, door oude en niet meer
vitale
takken
te
verwijderen om alzo
nieuwe scheuten kansen te geven.
De boodschap is snoei
niet te weinig maar
met
kennis
van
fruitsoort, bloembotten,
knoppen, scheuten en
takken,
zodat
de
energie naar vorming
van de vruchten gaat.
Door het herhalen van
deze cursus, is er een
opvolging mogelijk van
de
ingrepen
van
voorgaande jaren en
kunnen de lesgever
en de cursisten de
resultaten vaststellen.
Dit geldt o.a. voor de
vorm en de lichtinval
die in deze tijd van het
jaar goed waar te
nemen is.
Warme biowijn, warme
choco en bioversnaperingen gaven deze
cursus
een
extra
winters cachet.
Jan Hendrikx
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Cursus composieten en schermbloemigen

De Abeekvallei herbergt door zijn grote variatie aan vegetaties ook een uitgebreide
waaier aan plantensoorten. We organiseerden de cursus composieten en
schermbloemige om ons te verdiepen in deze twee plantenfamilies.
Hans Vermeulen van Natuurpunt Educatie gaf tijdens de twee theorielessen
voldoende achtergrondinformatie. Gedurende de vier excursies was het de beurt aan
de cursisten. Sleutelen maar en kijken wat er voor je voeten staat. Tijdens drie van
de vier excursies bleven we in de omgeving van de Abeek, hier zijn immers
voldoende soorten te vinden. Maar we durven verder kijken dan onze achtertuin en
trokken voor de vierde excursie naar de Maasvallei, door het dynamisch karakter en
aanvoer van kalk groeien er soorten die in de Kempense Abeekvallei niet kunnen
groeien.
Het hoge aantal soorten dat er gevonden werd vertaalde zich in het beperkt aantal
kilometers dat werd afgelegd. De excursie aan het Nelishofveld spande de kroon, we
zijn amper verder geraakt dan een weiland en akkerrand.
Verdeeld over de vier excursies vonden we zo maar even 63 plantensoorten die zich
tot de familie van de composieten of schermbloemige mogen rekenen.

Marleen Massonnet
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GIDSENWERKGROEP MULLEMER BEMDEN
In 2008 zijn we gestart met de Mullemer Bemdengidsen werkgroep. 15 gidsen
werden er opgeleid die groepen en klassen in het gebied kunnen begeleiden.
Dit jaar hebben 11 scholen een bezoek gebracht aan de Mullemer Bemden en
hebben hiervoor beroep gedaan op de gidsen. We zijn hiermee goed van start
gegaan, maar liefst 360 leerlingen van het secundair onderwijs hebben de natuur in
de Mullemer Bemden kunnen ontdekken.
Verder hebben er twee groepen op aanvraag een wandeling gedaan door het
gebied, wat telkens zeer gesmaakt werd. De geplande zondagswandelingen trokken
daarentegen niet zo veel volk, we gaan volgend jaar zeker moeite doen om meer
mensen te informeren over de activiteiten.
De gidsen hebben ook een bijkomende opleiding gekregen over de planten en
amfibieën die langs de Dommel te vinden zijn.

Marleen Massonnet
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AFWANDELING VAN DE ABEEK,
VAN BRON TOT AAN DE VOORSTE LUYSMOLEN
De Natuurpuntafdelingen Bree, Bocholt en Meeuwen-Gruitrode & Peer zijn alle drie
actief in het stroomgebied van de Abeek. Er zijn dus raakpunten, en om een en
ander op elkaar af te stemmen wordt er regelmatig onderling overlegd.
Een van de acties die hieruit volgden is een afwandeling van de volledige loop van
de Abeek. Want wie wil nu niet weten waar al dat water vandaan komt, en welke reis
het aflegt alvorens uit te monden in de Maas?
Op 7 maart zijn we gestart aan het Broek in Meeuwen. De Abeek ontspringt eigenlijk
op het Militair domein ter hoogte van de Monnikswijer, maar omwille van het
ontbreken van een toelating om er te wandelen hebben we de eerste 2 km dan maar
overgeslagen. Het was maar triestig weer, niet al te warm en het regende de hele
voormiddag. We hebben flink moeten klimmen, kruipen en klauteren om langs de
Abeek te kunnen blijven. Langs de bovenloop van de Abeek komen nog redelijk veel
weekendverblijven voor. Vele zijn niet meer in gebruik, maar ze zijn bijna allemaal
van prikkeldraad, bekaertdraad of een andere omheining voorzien en dat maakt het
moeilijk om langs de beek te kunnen wandelen. Maar de weekendverblijven buiten
beschouwing gelaten is het er toch mooi. De beek kan er nog kronkelen en het is er
rijk aan kwel.
Ter hoogte van Meeuwen centrum passeerden we het minst natuurrijke traject van
de beek. Hier wordt veel tuinafval gestort langs de beek en op verschillende plaatsen
staat de omheining en zelfs de verharding tot tegen de beek. Veel ruimte is de Abeek
er niet gegund… We eindigden de wandeling ter hoogte van de baan MeeuwenHelchteren.
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We gingen voor een
tweede keer op pad op 29
maart. Ook nu geen
stralend weer, maar we
begonnen vol goede moed
aan de tocht.
Het zag al wat groener en
de eerste lentebloeiers
zoals Speenkruid en Witte
klaverzuring lieten zich
graag bewonderen. Ook
deze keer was het een
avontuurlijke
wandeling,
maar niet door prikkeldraad
of bekaertdraad. De aanwezigheid van massaal
veel kwel was de oorzaak
van ons uiterst lage tempo.
Bij dergelijke kwelplaatsen
komt grondwater aan de
oppervlakte, het ijzerrijk
water
heeft
er
een
roestbruine kleur. Een natte
bedoening dus en door de
venige ondergrond zeer
gevaarlijk om over te lopen.
Maar iedereen was het er
mee eens, dit is het
mooiste stukje van de
Abeek met zijn typische
elzenbroekbossen.
We zijn tijdens deze
wandeling
de
eerste
molens gepasseerd. Eerst
de Dorpermolen, gevolgd
door de Berenheimolen, de
Hoogmolen
en
de
Neermolen. Ter hoogte van
de baan Bree-Peer staakten we de strijd en werd
besloten de rest van de reis
voor een volgende keer te
bewaren.
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De derde editie was al de volgende week. Deze keer kwam de goudveil al piepen en
deze goudgele plantjes bleken de vaste waarde te zijn tijdens het volledige traject
van de wandeling. We zagen de vijfde molen op de Abeek, of althans de restanten er
van, De Slagmolen werd afgebroken en verhuisd. Als je hem wil zien moet je in
Bokrijk zijn. Eenmaal we de breuk van Grote Brogel gepasseerd waren veranderde
het landschap.

In de vlakte van Bocholt vertoont de Abeekvallei een minder uitgesproken
valleikarakter en is het landschap platter. Hier was het een hele uitdaging om langs
de beek te kunnen blijven. Vooral in Reppel bleek het uitermate moeilijk.
Door het niet meer onderhouden van Abeek stroomopwaarts de Watermolen in
Reppel staat de Abeek er veel hoger dan vroeger. Dit heeft als gevolg dat op
meerdere plaatsen de beek buiten zijn oevers treedt en een moeras ontstaat. Het
was dus weer klauteren geblazen. Tussen, door, onder en over de bomen en
wilgenstruwelen. We eindigden deze trip op het terras van de 6de molen langs de
beek, de Watermolen van Reppel.
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Op 3 mei gingen we voor de vierde en laatste keer op pad en vertrokken we in het
centrum van Reppel. We zagen met lede ogen hoe dicht er langs de Abeek gebouwd
was. De netels en bramen waren al hoog gewassen en hebben ons zeker parten
gespeeld, maar we lieten ons hier niet door ontmoedigen. Het was fijn weer en het
wandelde vlot. We passeerden weer een aantal molens. De Binkermolen was eerst
aan de beurt. Langs dit gedeelte van de Abeek is er weinig ruimte voor natuur langs
de oevers, de landbouw zwaait er de plak. In Beek dook de Abeek via een duiker
onder het kanaal door, wij verkozen auto’s om aan de overkant te geraken.
Stroomafwaarts van het kanaal zijn er door de VLM inspanningen gedaan om de
oevers van de Abeek te vernatuurlijken. Op verschillende plaatsen zagen we
constructies om de beek terug te laten meanderen en hier en daar was een oever
afgeschuind. De Grote gele kwik liet zich bewonderen op een van de afgeschuinde
oevers en meldde dat het goed was uitgevoerd. We hoorden ook een nachtegaal
zingen vanuit de dichte begroeiing op een van de percelen van Natuurpunt Bree. Hij
had er blijkbaar een goede stek gevonden.
Ook hier zagen we enkele molens, de Clootsmolen, sinds kort uitgerust met
vistrappen, en ook aan ons eindpunt de Voorste Luysmolen met vistrappen.
Hier zeggen we, althans voorlopig, vaarwel aan de Abeek. Het is broedseizoen, dus
laten we de natuur haar gang gaan en proberen ze zo weinig mogelijk te verstoren.
Volgend jaar zetten we de reis richting Maas verder.

We hebben tijdens de wandelingen de Abeek op een andere manier ervaren dan we
gewoon zijn. We hebben straffe toeren moeten uithalen om langs de oevers te
kunnen blijven maar zagen wel de echte aard van ‘onze beek’.
Marleen Massonnet
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DAGUITSTAP
NAAR STAMPROOIERBROEK
17 mei 2009
Natuurpunt is niet de enige
vereniging
die
natuurgebieden
beheert. Ook Limburgs Landschap
vzw heeft heel wat eigendommen in
Limburg, het Stamprooierbroek in
Bree en Kinrooi is hun grootste brok
aaneengesloten natuurgebied. En
waarom zouden wij niet eens op
bezoek gaan bij onze colleganatuurbeheerders?
Met z’n achten fietsten we op 17 mei
naar het Woutershof op de grens
tussen Bree en Kinrooi. Willy kreeg
onderweg platte band, maar hij had
geen betere plek kunnen uitkiezen
want terwijl er ijverig geplakt werd
hoorden we meerdere malen de
Wielewaal roepen.
Nadat we onze boterhammen hadden opgegeten in de schuur van het Woutershof
gingen we met Guido Knoops op pad. De wolken braken open en de zon liet zich
zien. Langs de vele sloten schoten talrijke libellen voorbij, het gebied herbergt
immers een uitzonderlijke rijkdom aan bijzondere libellensoorten. De gele lissen
stonden er op hun paasbest bij en kleurden de randen van de vele plassen prachtig
geel. Twee zwanen met enkele donzige kuikens keken schuchter toe wat we
kwamen doen. In het riet langs de oevers kwetterden de karekieten alsof hun leven
er van af hing en in de verte hoorden we de Nachtegaal zingen.
Wat een spectaculaire kennismaking met ‘het grootbroek’. Natuur op z’n best,
Limburgs Landschap heeft hier puik werk geleverd bij het beheren van het gebied.

Marleen Massonnet
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NACHT VAN DE VLEERMUIS 29 augustus 2009
Milieuklas Esmeralda Peer
Voor het derde jaar al organiseerden we met onze Natuurpuntafdeling een activiteit
tijdens de ‘Europese Nacht van de Vleermuis’. Het verloop van de avond ging op
dezelfde manier als de twee voorgaande
jaren. Door middel van een prachtige, door
Natuurpunt samengestelde powerpointpresentatie en ander didactisch materiaal
werden de mysteries rond deze vliegende
zoogdieren ontrafeld. De presentatie
bevatte een aantal prachtig gemaakte
filmpjes
over
de
vliegkunsten
en
jachtmethodes van de vleermuizen. Dit
boeide en verwonderde het aanwezige
publiek uitermate.
De reacties waren, na de aansluitende
zoektocht naar vleermuizen, dan ook heel
positief. De deelnemers vonden het een interessante uiteenzetting en fascinerend
om vleermuizen in actie te zien. Sommigen namen, samen met hun kinderen, al voor
de tweede maal deel.
In totaal waren er 27 aanwezigen,
waarvan 8 kinderen, die gewapend met
zaklamp en fluovestje mee op zoek
gingen naar deze nachtelijke fladderaars.
Net als vorig jaar lieten de vleermuizen
zich niet graag zien. Slechts enkele
Dwergvleermuizen en een Laatvlieger
hebben we zien vliegen terwijl ze op
insecten aan het jagen waren rond de
bomen of verlichtingspalen. Deze
werden ook gehoord met de BATdetector.
Waarschijnlijk hebben we ook een Grootoorvleermuis gevonden, maar alleen via de
BAT-detector. We hebben het dier niet kunnen zien.
Het valt me steeds op dat we tijdens de Nacht van de Vleermuis minder vleermuizen
te zien krijgen dan tijdens de verkenningen vooraf. Ik heb daardoor de indruk dat
grotere (luidruchtige) groepen met veel
lichtverstoring (zaklampen) de vleermuizen
toch afschrikken. Dus is het misschien
interessanter om de speurtocht naar
vleermuizen met kleine groepjes te doen.
Volgend jaar, in 2010, organiseren we de
Nacht van de Vleermuis samen met het ANB
(Agentschap voor Natuur en Bos). Deze
activiteit zal doorgaan in Meeuwen, waar het
ANB werkt aan een project om kerkzolders
in te richten voor vleermuizen.
Robert Van Dingenen
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LIMBURGSE PLANTENWERKGROEP EN SLOBKOUSJES IN ABEEKVALLEI

De belangstelling voor de
plantenrijkdom
in
het
reservaat was groot dit jaar.
De Limburgse Plantenwerkgroep kwam twee keer op
bezoek. Op 27 april werd er
in de omgeving van de
Dorpermolen gezocht naar
voorjaarsbloeiers. De floristen werden getrakteerd met
soorten zoals Goudveil,
Moerasviooltje en Donkersporig bosviooltje.

In het najaar kwamen ze
terug op 7 september
om de omgeving van de
akkers
boven
het
Monshof uit te kammen.
Met 137 soorten op het
lijstje waren ze ook nu
weer tevreden.

Slobkousjes, het natuurstudiegroepje uit Noord-Limburg, kwam zich op 19 augustus
verdiepen in de moerasvegetatie. Het traject langs het knuppelpad in Reppel werd
afgelegd en de flora’s werden verschillende keren boven gehaald om een onbekende
plant op te zoeken. Ook zij waren zeer tevreden over hun vindlijstje en reserveerde
alvast een excursie voor 2010.

Marleen Massonnet
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BIODIVERSITEIT,
MEER DAN 1950 SOORTEN
ONGEWERVELDE GEKEND
Ook in 2009 werd er nog intensief gezocht naar ongewervelde diersoorten.
Dit is het laatste jaar van een reeks van 6 jaar intensief zoeken in de Abeekvallei
naar en determineren van voornamelijk insecten en spinnen.
In het jaar van de biodiversiteit 2010 willen we dan ook minstens
2010 ongewervelde in de Abeekvallei kennen bij naam.
Dit onderzoek past ook in het Europees project “Countdown 2010 Halt of the loss of biodiversity”. Dit is een breed Europees
samenwerkingsverband om het verlies van biodiversiteit tegen
ten laatste 2010 een halt toe te kunnen roepen.
We willen tegen 2010 weten welke biodiversiteit we dienen te
beschermen.

Dit jaar kwam het brongebied van de
Abeek aan bod: omgeving van de
Monnikswijer op het Schietveld van
Helchteren-Meeuwen. Dit gebied ligt
buiten het Natuurreservaat Abeekvallei, maar wel op het Schietveld van
Meeuwen-Helchteren dat ook een
bijzonder grote natuurwaarde heeft.
Een beheerplan voor dit gebied werd
dit jaar opgemaakt. Een hele reeks
herstelwerkzaamheden in het kader
van LIFE+ DANAH (Defensie + ANB +
NAtuurHerstel op Militaire Domeinen
in Vlaanderen) werd de voorbije 5
jaren uitgevoerd.

Een overzicht van de staalnameplaatsen:
- 2004: Meeuwen & Wijshagen: omgeving Donderslagheide (droge heide),
Kolisbergen (loof en naaldbos) en In den Damp (natte ruigte)
- 2005: Grote Brogel & Ellikom: middenloop Abeek, hooiland, wilgenstruweel, rietveld
en houtkant
- 2006: Bocholt: middenloop, natte ruigten, rietland, verlaten akker
- 2007: Peer: Maastrichterheide natte en droge heide, schraal grasland
- 2008: Meeuwen: natte weilanden, verlaten weekendvijver
- 2009: Meeuwen & Wijshagen brongebied Abeekvallei: ven, veen, natte, droge
heide en bos.
In de Abeekvallei werden nu alle biotopen bemonsterd.
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Het onderzoek in 2009 werd uitgevoerd met 3 reeksen bodemvallen, een
pyramideval, malaiseval, takval, stamval en 2 Lufteklektoren (geavanceerde
raamvallen, waarin twee acryl platen loodrecht op elkaar staan).
5 nachten (25 juni, 21 juli, 28 augustus, 18 september aan
de Monnikswijer en 13 juli op Masy) leverden voor de
Abeekvallei 16 nieuwe soorten nachtvlinders, meer dan 15
nieuwe keversoorten en zelfs een nieuwe spinnensoort.

Voorlopige totalen
In het totaal werden er op van 2004 tot begin december
2009 1.950 soorten op naam gebracht.
Ca. 400 soorten werden in 2009 toegevoegd aan de
soortenlijst.

Een overzicht van enkele groepen:
Spinnen
Sprinkhanen
Wantsen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Libellen
Vliegen

293 soorten
24 soorten
18 soorten
34 soorten
247 soorten
29 soorten
275 soorten

(Zweefvliegen 118, Roofvliegen 16, Wapenvliegen 13, Dazen 9, Parasietvliegen 42)

Kevers

517 soorten

(Loopkevers 131, Waterkevers 31, Kortschildkevers 184, Kniptorren 15
Lieveheerbeestjes en kapoentjes 40, Boktorren 16, Haantjes 42, Snuitkevers 27)

Mieren, wespen en bijen

277 soorten

(Mieren 15, Bijen 38, Wespen 149, Graafwespen 75)

In totaal werden 30.840 individuen verzameld en gedetermineerd.
De spin Bospiraat (Pirata hygrophilus) was de meest voorkomende soort met 1.391
exemplaren. Nog tot de top 5 behoren de volgende soorten: Gewone nachtwolfsspin
(Trochosa terricola), Boswolfsspin (Pardosa lugubris), loopkever Kettingschalebijter
(Carabus granulatus) en de Gewone panterspin (Alopecosa pulverulenta).
De spinnen vertegenwoordigen dus de grootste aantallen (in totaal meer dan de
helft, nl. 16.509 stuks).

47

_
JAARBOEK 2009 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

NATUURSTUDIE
Van een 500-tal soorten werd slechts 1 exemplaar waargenomen of verzameld en
gedetermineerd.

Op dit ogenblik werden 166 rodelijstsoorten gevonden: soorten die behoren tot een
Vlaamse rode lijst in de categorieën: zeldzaam, kwetsbaar, bedreigd of met
uitsterven bedreigd, tenminste toch in Vlaanderen. Van die 166 rodelijstsoorten zijn
er 48 loopkeversoorten en 90 spinnensoorten.

Nieuwe gegevens uit
2009
In 2009 werden al ca. 430 soorten gedetermineerd voor de omgeving van de
Monnikswijer. Een groot deel van de ingezamelde stalen moet nog onderzocht
worden. In 2009 liep het soortenaantal op tot 600 soorten.

En verder…
verwachten we volgend jaar (Jaar van de Biodiversiteit) een uitgebreide rapportering
van het resultaat van de duizenden uren werk dat door vrijwilligers van de Werkgroep
Ongewervelden is gepresteerd en een voorstelling aan de pers.
Aan die 2010 soorten gaan we sowieso komen.
Freddy Janssens
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MONITORING DAGVLINDERS ABEEKVALLEI 2009
EN DERDE JAAR INVENTARISATIE VOOR DE VLAAMSE VLINDERATLAS
2010
Ook in 2009 werden de dagvlinders verder opgevolgd in de Abeekvallei en in ons
werkingsgebied. Het was ook het laatste jaar van de inventarisatie via
steekproefhokken. De gegevens hiervan komen in de Vlaamse Vlinderatlas 2010.
Na drie minder goede vlinderjaren was 2009
dankzij de mooie en droge zomer een goed
vlinderjaar. Bijzonder was de invasie van 2
zuiderse soorten: Distelvlinder en Oranje
luzernevlinder.

Oranje luzernevlinder

In het werkingsgebied (Meeuwen-Gruitrode,
Peer en Reppel) werden in 2009 door maar
liefst 33 waarnemers 2.751 vlinders van 33
soorten waargenomen en ingegeven in www.
waarnemingen.be
In de Abeekvallei werden 1.044 vlinders en
29 soorten door 8 waarnemers ingegeven.
Geraamd wordt dat er 2 tot 3 maal meer
vlinders rondvlogen in 2009 vergeleken met
2008.
Het
systeem
van
ingeven
via
www.waarnemingen.be werd al bijzonder
goed gebruikt.

Bijzonder belangrijk (relatief veel waarnemingen ten opzichte van het totaal van de
waarnemingen) is de Abeekvallei voor Heivlinder, Kleine Parelmoervlinder en
Landkaartje.
Kleine IJsvogelvlinder is daar en tegen een soort die (nog) niet werd waargenomen
in de Abeekvallei. De soort werd wel in de omgeving (Luysen, Begijnenvijvers,
Turfven-Ruiterskuilen, Solterheide) gezien.
In de periode 2005-20O9 werden in totaal 34 soorten (zwervers als de
luzernevlinders 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 bedreigde soort),
- Bont dikkopje, Grote vos en Kommavlinder (bedreigde soort),
- Groentje, Heideblauwtje en Heivlinder (kwetsbare soort).
- Kleine ijsvogelvlinder (kwetsbare soort), niet in de Abeekvallei
De meest zeldzame soorten waren Eikenpage, Gele luzernevlinder, Geelsprietdikkopje en Kleine Vos. Grote vos werd in 2009 niet meer waargenomen.
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Bij Distelvlinder, vorig jaren bijzonder zeldzaam,
kende we een massale invasie (en doortocht)
half mei. De tweede generatie was bijzonder
talrijk. In totaal was één vierde van het aantal
waargenomen vlinders een distelvlinder.
Ook van de Oranje luzernevlinder (mogelijk ook
de Gele luzernevlinder) kende op een sterk
noordwaartse verspreiding dankzij door het
warme zomerweer. Deze soort dook half juli op,
maar de volgende generatie van augustusseptember was talrijker, maar toch nog
behoorlijk zeldzaam.
De top 5 in 2009 was: Distelvlinder, Klein
Koolwitje, Klein Geaderd Witje, Koevinkje en
Bruin zandoogje.
De top 5 in 2008 zag er behoorlijk anders uit:
Bruin zandoogje, Groot dikkopje, Klein koolwitje,
Bont zandoogje, Klein geaderd witje.

Distelvlinder

Relatief sterke dalers zijn weerom Koninginnepage en Atalanta.
Figuur: aantal genoteerde exemplaren per soort in 2009
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Kleine vuurvlinders

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,
- aantalschattingen van alle soorten in steekproefhokken waarin bepaalde kilometerhokken 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 april-mei en juli-augustus werd slechts 1
steekproefhok met 8 km²-hokken onderzocht.
Het doorlopen van 8 km²-hokken gaf 21 soorten (453 individuen). Opgesplitst over de
waarnemingsperiode: 11 soorten (206 individuen) in april-mei en 19 soorten (247
individuen) in juli-augustus. Meer dan het dubbel aantal vlinders werden in 2009 dan
ook waargenomen in vergelijking met 2008, ook 4 soorten meer.
Per uur inventarisatie gaf dit gemiddeld 6 soorten, zowel in april-mei als in juliaugustus. Uitgedrukt in aantal individuen: 26 in april-mei en 31 in juli-augustus.
Het aantal waargenomen soorten per uur inventarisatie varieerde van 1 tot maximaal
13 soorten, het aantal individuen van 1 tot maximaal 78 stuks.
Freddy Janssens
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KLEINE PARELMOERVLINDER hersteld?
De Kleine parelmoervlinder die voor het eerst in
2003 terug opdook kende na een stijging tot
2006 een sterke achteruitgang in 2007 en 2008.
Dit jaar deed de nu beschermde vlindersoort het
bijzonder goed dankzij de warme zomer.
Ook dit jaar werd de eerste generatie niet
gezien. Het eerste exemplaar werd in ons
werkingsgebied (Meeuwen-Gruitrode, Peer en
Reppel) gezien op 27 juni (een maand vroeger
dan vorig jaar) door Sofie Thijs (tuin
Bocholterweg Grote Brogel). De eerste waarneming dit jaar in Limburg was een week
vroeger (Lommel 19 juni). Dit in tegenstelling met de populatie van Kleine
parelmoervlinder in de Westhoekduinen. De
eerste waarneming daar dateert van 2 april in De
Panne. Dat maakt dat de eerste generatie
vlinders bij ons weer bijzonder laag in aantal
moet geweest zijn.
Op het akkerperceel Nelishofveld (Grote Brogel),
dat speciaal beheerd wordt met het oog op deze
soort, werd de soort gezien van 29 juli tot 8
november. 8 november is ook de laatst gekende
waarneming van deze soort in het najaar (4de
generatie?) in België en Nederland van minstens
de laatste 40 jaren.
Maximaal werden hier gelijktijdig op 15 augustus
11 individuen gezien. Ook op het Vliegveld van Kleine Brogel (schrale graslanden)
doet de soort het goed: 8 exemplaren op 10 augustus.
In totaal werden een 50-tal individuen op 14 km²-hokken door 8 personen in Peer en
Meeuwen-Gruitrode waargenomen. Dit is verdrievoudiging van het aantal exemplaren vorig jaar. In Limburg werd de soort in 2009 in 36 km² hokken waargenomen;
in 2008 slechts in 5 km²-hokken. Dus is er weer hoop…
70
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Freddy Janssens
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WAARNEMINGEN.aBEek
“Dagelijks zijn vrijwilligers op pad in de natuur. Ook in tuinen komen vele diersoorten
voor. Zelden worden die waarnemingen genoteerd.”
Daar is verandering in gekomen met de snelle start in mei 2008 van de online
invoersite www.waarnemingen.be voor waarnemingen van alle soorten die in
Vlaanderen voorkomen.
Ook voor ons is dit invoersysteem heel belangrijk geworden. Je waarnemingen gaan
nooit meer verloren. Zelf heb je nu altijd een overzicht van je eigen waarnemingen.
Het hoeven daarbij helemaal geen zeldzame soorten te zijn.
Waar in 2008 voor ons werkingsgebied (Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel) 1.032
waarnemingen (bijna 10.000 individuen verdeeld over 312 soorten) gemeld werden,
verviervoudigde dit voor 2009 (gegevens tot oktober) naar meer dan 4.300
waarnemingen: bijna 50.000 exemplaren afkomstig van 683 soorten.
Deze gegevens waren afkomstig van 33 waarnemers. Hiervan gaven 15 waarnemers
meer dan 10 waarnemingen in.
Vier op 10 waarnemingen waren hier bij afkomstig van de Abeekvallei, iets meer dan
een tiende (12 %) waren afkomstig van percelen in beheer in deze vallei.
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Hieronder en hiernaast een overzicht van de waarnemingen en de waargenomen
soorten tot oktober 2009 in de gemeenten Meeuwen-Gruitrode, Peer en
deelgemeente Reppel verdeeld over de diverse soortengroepen.

Als je je eigen gegevens wilt bij houden en deze ook wil delen met ander, ga dan
naar www.waarnemingen.be. Wil je zien welke soorten in Reppel, MeeuwenGruitrode of Peer of specifiek in de Abeekvallei werden waargenomen, tik dan die
gebiedsnaam in. Als je bv. wil weten waar een soort gezien werd in België, geef dan
die soortnaam in.
Momenteel zijn meer dan 1.700.000 waarnemingen door 5.400 gebruikers ingevoerd.
Je vindt er ook meer dan 92.000 foto’s.
Freddy Janssens
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10 JAAR MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN
Opzet
In het kader van monitoring wordt het grondwaterpeil sinds 10 jaren op diverse
locaties in de Abeekvallei opgevolgd: momenteel bij 30 peilbuizen en 6 waterputten.
Ook wordt het waterniveau van de Abeek (3 plaatsen), Veeweiderloop, het eerste
broek bij Den Damp en een poel in de Aabemden gemeten.
Grondwaterpeilen en schommelingen van grondwaterpeilen zijn voor heel wat
soorten, zowel voor planten als dieren, erg bepalend voor hun voorkomen.
Ondertussen hebben we bijna 7.000 metingen uitgevoerd.
Verloop van het grondwater in 2009
De grondwaterstand volgt met enige vertraging de hoeveelheden neerslag en
verdamping. De neerslag in de winter (januari, februari en maart waren iets minder
dan normaal) en de geringe verdamping doen het grondwaterpeil stijgen tot begin
april. De erg droge lente (april, mei en juni), met minder dan de helft van de normale
neerslag, doen het grondwater snel dalen tot begin juli. In de natte maand juli stijgt
het grondwater weer behoorlijk om dan weer te zakken in augustus (eenzelfde
patroon als vorig jaar) tot eind september.
In de maanden oktober-december krijgen we weer de een normale stijging naar de
winter toe door de afnemende verdamping en de iets grotere neerslag dan normaal.
Het jaar 2009 was behoorlijk droger dan een normaal jaar: slechts 665 mm t.o.v. 800
mm in een normaal jaar.

Figuur: Maandelijkse neerslag in Opitter (weerstation Peter Ulenaers) in mm en gemiddeld
grondwaterpeil in 2009 van een 24-tal peilbuizen in het natuurgebied Abeekvallei in cm
onder of boven het maaiveld
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Figuur: Neerslag in 2009 (tot 19/12) in mm voor Weerstation Tongerlo van Peter Ulenaers
(http://users.telenet.be/peterulenaers/)

Figuur: Verloop grondwaterpeilen (gemiddelde van 4
raaien van telkens 6 peilbuizen)
in 2009 (rechts) en
in de periode 1999-2009 (onder)
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Jaarvergelijking
Na een zeer sterke daling van het grondwaterpeil in het bovenstroomse deel van de
Abeekvallei tussen 2003 en 2006 (laagste peil) stijgt het gemiddeld grondwaterpeil in
2007 en 2008 om dan weer af te nemen in 2009.
In het voorjaar steeg het grondwaterpeil naar gemiddeld – 15 cm (begin april 2009)
om dan weer te dalen tot – 90 cm begin oktober. We eindigden half december op –
36 cm, een gemiddelde waarde. De grondwaterschommeling liep op tot 75 cm.
Bij de andere 3 peilbuisreeksen is eenzelfde schommeling te zien, maar minder
uitgesproken: hooguit gemiddeld 35 cm. Begin april staat het grondwater het hoogst,
met een langer dan normaal durende minimale zomergrondwaterstand: de minimale
grondwaterstand werd bereikt half augustus (Erpecommerbeemden en Oyevaersnesthofsveld) en begin september (Exelmanshofsveld).
Overstromingen
Op 7 oktober deed zich een bijzonder grote overstroming voor waardoor de Abeek
meer dan 100 m breed werd. De overstroomde oppervlakte liep op tot meer dan 30
ha (Oyevaersnesthofsveld tot aan de Watermolen in Reppel). Ook het plankenpad
aan de kant van de Waterstraat verdween onder het water. Ook stroomopwaarts ging
de Abeek op verschillende plaatsen buiten haar oevers. Door hevige onweersbuien
viel op 24 uur tijd (tussen 8 uur en 8 uur) uitzonderlijk veel neerslag In Meeuwen
werd de recordwaarde voor Vlaanderen genoteerd: 77,1 mm op een dag (1/10 van
een heel jaar!).
Normaal staat 1 à 2 ha van de Waterbemden in Reppel het ganse jaar onder water.
Het water stroomt er op diverse plaatsen in en uit de Abeek.
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Lange termijn
Enkel van een peilput van het Vlaamse Gewest (afdeling Water), gelegen langs de
Weg naar Zwartberg zuidelijk van het gemeentelijke heideperceel, zijn gegevens
bekend vanaf 1987.
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, viel er in 2007 en 2008 weer een stijging
te noteren van ongeveer 1,0 m.
In 2009 (gegevens bekend tot augustus) valt er door de geringere neerslag terug een
daling te noteren. De vennen op het Militair schietveld vielen ook een voor een
droog, alleen de Monnikswijer en het eerste broek behielden nog water.

Figuur: Gemiddelde maand- en jaargrondwaterpeilen in meetpunt 7-0140 Wijshagen in m
boven het zeeniveau (Lambert X: 23104 m, Y: 193605 m)
Bron: www.dov.vlaanderen.be
Freddy Janssens
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2009
Dit jaar begon met een koudegolf. De nacht van 6 op 7 januari daalde de
temperatuur tot – 17 °C. Het was van 1997 geleden d at de temperatuur nog daalde
onder de -10°C. Dus nog eens een ouderwetse en norm ale wintermaand (gemiddeld
5°C kouder dan januari 2008°). Ook februari en maar t waren normaal qua temperatuur, maar april scoorde weer uitzonderlijk hoog (+2,5° C warmer dan normaal).
Dit maakt dat we weer een normaal verloop kregen van de paddenoverzet.
Overzet In den Damp - Wijshagen, FS7659 en FS7660,
x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580

Op zondag 25 januari stelden we
de paddenschermen en -emmers
langs de Gestelstraat op. Drie
weken later (17 februari) begon
de paddentrek.
Het maximum overgezette dieren
op één dag werd bereikt op 14
maart (537 dieren). Op die dag
was de helft van het aantal
dieren ook aan de overkant, wat
overeenkomt met het gemiddelde tijdstip over 15 jaren.
Ook dit jaar hebben we de
paddenoverzet laat afgebroken
(28 april). In april is de trek van
padden wel grotendeels gedaan,
maar Groene kikker trekt nog
behoorlijk: 167 groene kikkers
werden in die maand nog
overgezet. 8% van het totale
aantal amfibieën wordt in de drie
eerste
weken
van
april
overgezet. Terugtrek werd in die
periode niet vastgesteld.
In totaal werden er 3.382 dieren overgezet, wat ten opzicht van 2008 een
achteruitgang is van 29 % (4.745 dieren overgezet, wat toen een behoorlijk herstel
was van de populatie ten opzichte van 2007, toen slechts 3.002 dieren overgezet
werden).
Van de Gewone pad werden slechts 1.954 stuks overgezet, in 2008 nog 3.562
padden: dus een halvering van het aantal!
Rugstreeppad liet zich ook dit jaar niet zien bij de overzet.
Het aantal overgezette salamanders steeg weer spectaculair. In 2007 werden slechts
91 stuks overgezet, in 2008 301 stuks, nu 672 stuks. De herinrichting van de
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Broeken en het wegvangen van de eenden hebben voor een behoorlijke aangroei
(verdubbeling op een jaar) van de populatie gezorgd.
De toestand voor Vinpootsalamander is behoorlijk verbeterd: 176 dieren overgezet in
2009, in vergelijking 87 dieren in 2008 en slechts 12 dieren in 2007.
Ook de Alpen- en Kleine watersalamander konden meer dan verdubbelen ten
opzichte van vorig jaar.
Ook de Groene kikker deed het iets
beter: 340 stuks, terwijl Bruine kikker
ook een behoorlijke terugval kende naar
375 stuks.
De 5 heikikkers van 2007 vermeerderden tot maar liefst 58 exemplaren in
2008. In 2009 waren dat 31 stuks, wat
nog bijzonder behoorlijk is. Die 58 en nu
38 heikikkers waren ook de enige
heikikkers die in Vlaanderen overgezet
werden.
De overzetactie aan de Gestelstraat was
ook in 2009 de tweede grootste overzet
(na de Steenstortstraat in Beverlo, 4.876
dieren) in Vlaanderen. In 2005 was de
overzet In den Damp nog de grootste.
In totaal werden sinds 1995 aan het
Broek 64.085 stuks overgezet.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

340

294

256

102

317

372

293

141

107

120

88

34

87

144

Kleine watersalamander

114

160

126

368

272

208

89

118

51

115

82

45

127

331

Vinpootsalamander

68

95

156

284

260

75

30

51

11

26

16

12

87

179

1995 1996

Alpenwatersalamander

2

Groene kikker

36

231

196

418

360

543

489

540

553

633

526

126

86

291

340

Bruine kikker

20

224

105

159

325

522

449

139

141

131

145

236

121

533

385

Heikikker

11

10

4

6

10

16

11

4

7

11

16

16

5

58

31

Gewone pad

271 1.287 2.160 2.227 1.892 3.508 5.420 4.909 4853

5.231 5.542 3.075

Rugstreeppad
Totaal
Aanwezige personen:

4

539

609

60

531

603

639

415

469

101

1.954
5

1

340 2.274 3.034 3.348 3.406 5.438 7.529 6.004 5.864 6.173 6.494 3.640
469

2699 3.562

3002 4.745
167
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Overzet Brogelerweg - Ellikom, FS7667, x-coörd.: 230.580, y-coörd.: 202.850
Op zondag 8 februari hier de paddenoverzet opgezet. Deze werd pas op 27 april
opgeruimd.
We kenden van noord naar zuid een eerste
trek begin maart en een tweede grotere trek
half maart. De (terug)trek van zuid naar noord
startte eind maart om door te lopen tot einde
apriL (einde paddenoverzet).
Een record aantal dieren werd overgezet:
2.692 amfibieën. Dit is de hoogste score tot
nog toe. Deze hoge score had ook te maken
met de lange paddenoverzet, waarbij ook een
groot deel terugtrekkende dieren een tweede
maal overgezet werden. 1.638 dieren werden
geteld die van noord naar zuid trokken en
1.054 dieren die van zuid naar noord
(terug)trokken.
In totaal werden 2.263 gewone padden (x 1,5),
282 bruine kikkers (achteruitgang met 40 %,
na een zeer sterke stijging vorig jaar), 145
alpenwatersalamanders (x 1,7) en 1 kleine
watersalamander overgezet.

Trek van padden van noord naar zuid (de helft over op 15 maart)
en omgekeerd (de helft over op 8 april)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alpenwatersalamander

7

45

57

28

67

64

Kleine watersalamander

67
2

32

86

145

2

1

Groene kikker

3

1

2

3

2

3

Bruine kikker

12

141

57

109

128

240

125

Gewone pad

208

960

807

886

645 2.135 1.588 1.021 1.510 2.263

Totaal

230 1.147 901 1.025 843 2.442 1.785 1.237 2.0832.692
61

1
184 485 282
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Overzet Hellestraat - Ellikom, FS7666, x-coörd.: 230.760, y-coörd.: 202.160
(2 dagen in 2009)
Ook aan de Hellestraat in Ellikom werden door vrijwilligers padden overgezet.
Slechts 14 levende padden en 3 doodgereden padden werden dit jaar geteld op 2
avonden. In 2005 werden nog meer dan 400 dieren overgezet. De populatie is hier
ineengestort.
2005
Salamander

1

Groene kikker

6

2006

2007

2008

1

1

Bruine kikker

2009

Gewone pad

437

244

36

6

14

Totaal

444

252

40

7

14

Overzet Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen, FS7865 & FS7865,
x-coörd.: 232.400, y-coörd.: 201.300 (4 dagen in 2009)
Deze straat werd ook dit jaar ’s avonds afgelopen, waarbij de opgemerkte dieren aan
de overkant van de weg gezet werden en de dode dieren geteld werden.
In totaal werd 287 dieren overgezet op 4 dagen. In totaal werden 77 doodgereden
dieren opgemerkt: 60 padden, 26 bruine kikkers en 1 alpenwatersalamander.
De tijdelijke snelheidsverlaging heeft een positieve invloed op het aantal
verkeersslachtoffers. In 2006 werden nog 276 dode dieren geteld op 204 levende
dieren.
2006

2007

2008

Bruine kikker

8

5

2

2009
81

Gewone pad

196

113

89

206

Totaal

204

118

91

287

Gewone pad
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Overzet Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal - Peer,
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950
Het zesde jaar paddenoverzet in Peer.
Het aantal overgezette amfibieën is weer
gedaald t.o.v. vorig jaar (2008). We telden
slechts 1001 dieren.
De opbouw van de schermen gebeurde
op zaterdag 24 januari en het opruimen
van deze schermen pas op zaterdag 18
april. Dit was redelijk laat op het jaar (half
april). Maar omdat er nog veel dieren
trokken richting paaiplaats werd het
afbreken van de schermen uitgesteld.
Door het koude en aanhoudende
winterweer kwamen de eerste dieren pas op 17 februari, ook al was er die nacht nog
vorst aan de grond.
Naar het einde van de overzetactie (april) vonden we
Kleine
veel juveniele kikkers en padden in de emmers (zie
Watersalamander
foto). Hieruit kunnen we besluiten dat de jonge dieren
(m)
meestal later trekken dan de volwassen,
geslachtsrijpe exemplaren.
Het belangrijkste nieuws van de paddenoverzet te
Peer van 2009 is de vondst van een nieuwe soort,
namelijk de Kleine watersalamander. Die hadden we
aan de Esmeralda nog niet waargenomen. Op
zondag 15 maart werd er één exemplaar, een
mannetje, in een emmer langs de Omleidingsweg
gevonden.
We zien terug een daling in het totaal aantal dieren,
slechts 1001 exemplaren. Alle soorten gingen
achteruit, behalve de Alpenwatersalamander. Deze
soort had een stijging tot 178 stuks. Van de Groene
kikker werd slechts één dier gevonden. Wel is er
zoals eerder vermeld een nieuwe soort, de Kleine
watersalamander, gevonden, jammer genoeg maar
één exemplaar.
2004

2005

2006

2007

2008

Alpenwatersalamander

77

208

161

113

146

2009
187

Groene kikker

23

47

14

7

3

1
1

Kleine watersalamander
Bruine kikker

137

1.098

526

228

271

141

Gewone pad

964

1.343

1.578

635

749

680

1.201

2.696

2.279

983

1.169

1.001

Totaal
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Er kunnen een aantal redenen voor deze
daling zijn. Ten eerste zal de strenge,
langere winter wel zijn tol geëist hebben.
Mogelijk bevindt er zich ook vis op de
vijver, die de legsels en larven als voedsel
gebruikt. Een andere reden zou de
zuurtegraad van het water kunnen zijn.
Door de vele lisdodden, waarmee de
vijver is dichtgegroeid en de daarbij
horende rottende massa plantenresten,
zou het water wel een hoge zuurtegraad
kunnen hebben, met als gevolg de vele
beschimmelde legsels die er in de vijver te
vinden waren.

Bruine kikker

Verkeersslachtoffers:
Dit jaar werden er meer dode amfibieën geregistreerd. Dit wil niet zeggen dat er meer
dieren zijn doodgereden, maar wel dat ze regelmatiger werden genoteerd.
Er werden ook meerdere soorten gemeld: Gewone pad (37 stuks), Bruine kikker (3
stuks) en zelfs Alpenwatersalamander (5 stuks).
De meeste dode dieren werden gevonden aan de Steenweg naar Wijchmaal, waar
geen scherm staat.
Publieke overzetacties
Ook dit jaar waren er geen
schoolbezoeken, maar heel
veel bezoekers tijdens de
publieke overzetacties op
zaterdagavond.
124 personen, waarvan 47
kinderen op 5 zaterdagavonden. Helaas waren er
door de koude weersomstandigheden op 4 van de
5 dagen geen amfibieën te
zien.
We hadden naar aanleiding
van de zachte winter vorige
jaren de publieke paddenoverzet vervroegd, namelijk
vanaf half februari. Maar
aangezien de meeste dieren
toch in maart trekken,
worden deze publieke overzetavonden volgend jaar terug op de zaterdagen van
maart gehouden.
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Verloop van de overzet in 2009
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Vergelijking met Limburg en Vlaanderen
In Vlaanderen werden in 2009 94.051 dieren overgezet volgens de (voorlopige)
cijfers te vinden op de website van HYLA (http://www.hylawerkgroep.be). Ter
vergelijking werden in 2008 86.353, in 2007 103.634, in 2006 181.667 dieren
overgezet. Dus een lichte stijging ten op zichte van vorig jaar.
In Limburg werden in 2009 24.415 dieren, in 2008 33.366 dieren overgezet, in 2007
slechts 23.193 dieren en 34.830 in 2006. Hier is in vergelijking met Vlaanderen
achteruitgang waar te nemen.
Ons aandeel in de overzetacties ten opzichte van het Limburgs aantal is gestegen
t.o.v. vorig jaar en bedraagt momenteel 29 % of 7 % van het Vlaams aantal.
Kleine watersalamander, Vinpootsalamander en Bruine 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

Alpenwatersalamander
Kleine watersalamander
Vinpootsalamander
Bruine kikker
Groene kikker
Heikikker
Gewone pad
Rugstreeppad

Totaal

2005
65%
84%
60%
56%
84%
100%
33%
100%
37%
2005

2006
20%
37%
13%
27%
51%
100%
24%
100%
24%
2006

2007
24%
18%
11%
12%
23%
83%
27%

2008
38%
15%
23%
11%
66%
100%
28%

2009
38%
35%
68%
20%
63%
97%
30%

24% 24% 29%
2007

Gewone pad
(v + m)

Freddy Janssens & Robert Van Dingenen
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PEER EN MEEUWEN-GRUITRODE PROPER

Zwerfvuil hoort evenmin thuis langs de weg dan in natuurgebieden. We helpen dan
ook graag mee tijdens Peer Proper en Proper straatbeeld Meeuwen. IJverig werd het
afval langs de straten opgeruimd door een aantal van onze vrijwilligers. Na afloop
werden we in Peer getrakteerd op een lekkere kom soep. We mochten er ook een
aantal waardebonnen in ontvangst nemen omwille van onze inspanningen op vlak
van duurzaamheid en natuur.
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DAG VAN DE MILITAIR 16 JUNI 2009
Militairen zetten zich in voor de natuur
Het was een mooie dag, beter dan vorig jaar en dus waren er weer enkele militairen
present om een dagje in de natuur te vertoeven. Het verzamelpunt was de Kerk van
Reppel. Van daaruit trokken we naar het Monshof om er boekweit in te zaaien. Dit
begint een terugkomende activiteit te worden tijdens de ‘Dag van de Militair’ en we
krijgen dus al een beetje ervaring als boekweitzaaiers. Op het stuk van Ramaekers
werd daarna een volgend perceel met boekweit ingezaaid.
Enkele omgewaaide sparren op ‘Den Duits’ werden opgeruimd. Hier hebben we ook
de plastieken flessen die samen gespoeld waren, uit de Abeek gevist. Het waren er
een aanzienlijk aantal, zelfs twee zakken vol. Afval dat de mensen zomaar laten
rondslingeren of wegwerpen blijft steeds een groot probleem van vervuiling en
verpest het beeld van de omgeving.
De namiddag werd voornamelijk besteed aan het uittrekken van jonge boompjes,
vooral dennetjes, aan de Slagmolen in Ellikom. Dit is geen fijn, maar wel een jaarlijks
terugkerend werkje dat echt noodzakelijk is om de jonge heide kans te geven om
zich te ontwikkelen.
Tussen deze werken door zijn we op zoek gegaan naar libellen, waterjuffers en
kikkers en profiteerden we van het mooie weer. Natuurbeheer bestaat niet alleen uit
werken, maar ook uit genieten van de natuur.
Mijn collega’s vonden het een fijne en leerrijke dag. Volgend jaar zijn ze vast weer
van de partij.
Robert Van Dingenen
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BRBF PEER 17- 20 JULI 2009
25 jaar brbf 10 jaar groen
In samenwerking met Break-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 rondom “het milieu” met daarin ook een
opzet rond mobiliteit. Minder afval op de weide is het doel. Hierdoor was het
aangenaam om van de muziek te genieten.
Aan de ingang en in het ‘Groen café’ werden daarom herbruikbare brbf-bekers
verkocht door Natuurpunt. Deze bekers worden door de stad Peer aangekocht en
aan de afdeling van Natuurpunt overgedragen. Natuurpunt betaalt aan de stad Peer
€ 0,50 per verkochte beker die in eigendom blijft van de koper. De bekers werden
verkocht aan € 1,50 per stuk, bij teruggave kreeg de koper € 1,00 terug.
Mede door de voordelen van deze bekers en de extra festivaldag werden 2070
herbruikbare bekers verkocht, 218 werden teruggebracht, 1852 werden mee naar
huis genomen om volgend jaar opnieuw te gebruiken of te bewaren als souvenir.
Voor het vijfde 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, wat het selecteren wel vergemakkelijkte.
In ruil voor 75 lege afbreekbare bekers kregen de mensen een T-shirt. Het waren
vooral kinderen die duizenden T-shirts wilden hebben.
De taak van het Groen café werd,
zoals vorig jaar, uitgebreid met
Carpool Matching: 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
festivalbezoekers
hun
afval
konden sorteren en deponeren.
Bemoedigend is dat grote
muziekfestivals
duidelijk
de
milieutoer opgaan. Zij voeren
daar rond de nodige publiciteit.
Voor het milieu als dusdanig en
voor de milieuopzet op het brbf is
dit een goede zaak.
Deze ontwikkelingen wijzen er op dat duurzaamheid in deze wereld een begrip wordt.
Het economische, het sociale en ecologische zijn verenigbaar en ook een noodzaak.
Jan Hendrikx
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP
28 NOVEMBER 2009 IN PEER
Natuurpunt Limburg organiseert ieder jaar een verkoop van planten,
met voor 2009 de nadruk op planten van hier voor streekeigen, natuur- en
diervriendelijke tuinen.
In de aanloop naar 2010, het jaar van de
biodiversiteit, werd gekozen voor bomen en
struiken die afstammen van de planten die zich
na de laatste ijstijd in onze contreien hebben
gevestigd. Planten van hier groeien trager en er
is dus minder snoeiafval, en zijn goed bestand
tegen ziektes. Daarbij zijn heel wat vogels en
andere dieren dol op hun bessen of noten. Dit
jaar werd tevens de knotwilg in het assortiment
opgenomen.
De verkoop van deze planten gebeurt door de
plaatselijke afdelingen van Natuurpunt. De
promotie voor deze verkoop gebeurde via de
Landschapskranten
van
de
regionale
landschappen, de websites van NP Limburg en
de afdelingen.
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 22 mensen 1000 planten en 5 zakjes
bloemenzaad besteld. De bestellingen werden de dag voor de verkoop per klant
gebundeld, de afhaling op zaterdag verliep dan ook vlot en zonder problemen. Iedere
koper kreeg plant-, zaai- en snoeitips.

Natuurpunt dankt de stad Peer voor haar medewerking.
Jan Hendrikx
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KALENDER 2010
WANDELEN
Zaterdag 27 februari – wandeling bij volle maan
Ook ’s nachts is er veel te beleven in de natuur. Wandel mee met een ervaren
natuurgids en ervaar de Abeekvallei bij maanlicht.
Vertrek is om 20.00u aan het Buurthuis in Ellikom, de wandeling duurt ongeveer 2,5
uur.
Zondag 21 maart - amfibieënwandeling in de Mullemer Bemden
De Mullemer Bemden is een nat gebied en geeft een goede thuis aan tal van
amfibieën. Leer meer over de noden van kikker, padden en salamanders tijdens een
wandeling langs poelen, natte hooilanden, de Dommel en Kleinbeek.
Vertrek is om 14.00u aan de parking van de Milieuklas in Peer.
Zondag 21 maart – De natuur
ontwaakt, wandeling in het hartje
van de Abeekvallei
Tijdens de wintermaanden is het
rustig in de natuur, maar in het
voorjaar lijkt de natuur weer uit te
breken. Geniet mee van de eerste
tekenen van de lente langs de
Abeek.
De wandeling start om 14.00u aan
het Buurthuis van Ellikom.
Zondag 18 april – Zeer vroege
vogelwandeling op het militair
domein
In mei leggen alle vogels een ei, maar in april beginnen ze al fluitend met de
hofmakerij. We wandelen onder begeleiding van een vogelkenner langs de heide en
zoeken naar zijn typische vogels.
Vertrek is om 7 uur aan het kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen in Meeuwen-Gruitrode.
Doe zeker stevige wandelschoenen aan en vergeet je verrekijker niet.
Zondag 9 mei – Daguitstap naar ’t Plat in Overpelt
We gaan met de fiets naar Overpelt en bezoeken er ’t Plat met een lokale gids.
Vertrek is om 10.00u aan de parking van de Kringwinkel in Peer en zijn terug rond
18.00u. Zorg dat je banden goed opgepompt zijn en de boterhammen gesmeerd!
Zaterdag 19 juni – Nachtzwaluwenwandeling
De nachtzwaluw is zonder twijfel een van de meest mysterieuze vogels van
Vlaanderen. Wandel mee door het duister en laat je verassen door deze zomergast.
De wandeling start om 21.30u aan het kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen in
Meeuwen-Gruitrode.
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Zondag 1 augustus – Vlinderwandeling
De bloemrijke hooilanden in de Abeekvallei vormen een geschikte thuis voor heel wat
kleurrijke vlinders. Een ervaren vlinderkenner neemt ons mee op tocht en vertelt
gepassioneerd over deze vrolijke fladderaars.
Vertrek is om 14.00u aan de kerk in Reppel.
Zondag
22
augustus
–
Heidewandeling op het militair
domein
De heide steekt in augustus in een
prachtig paars jasje en gonst van de
bedrijvigheid van tal van bijtjes,
vlinders, vogels en andere bijzondere
dieren. Wandel mee en snuif de zoete
geur van de bloeiende heide op.
Vertrek is om 14.00u aan de parking
RLKM (Donderslag) langs de Weg naar
Zwartberg.
Doe
stevige
wandelschoenen aan.
Zondag 5 september – wandeling in Solterheide
Het landschap in de omgeving van Neerglabbeek is op zijn minst markant te noemen.
Wandel mee met een natuurgids langs de meest bijzondere plekjes van de
Solterheide.
Vertrek is om 14.00u aan de kerk van Neerglabbeek.
Zondag 19 september – Nazomeren in de Mullemer Bemden
De zomer loopt op zijn einde maar er is nog veel te zien in de natuur! We wandelen
langs natte hooilanden, poelen en natuurlijk ook de Dommel.
De wandeling start om 14.00u aan de parking van de Kringwinkel in Peer.
Zondag 14 november – Wandelen
tussen Galloways
Natuurpunt zet voor het beheer van de
natuurgebieden dit bijzondere runderras
in. Een ervaren gids vertelt waarom er
juist voor dit ras gekozen is en toont je
de mooiste plekjes van de Abeekvallei
in de omgeving van Reppel.
Vertrek is om 14.00u aan de kerk van
Reppel.
Je
doet
best
stevige
wandelschoenen aan.
Zondag 12 december – Wandelen in
de voetsporen van Pieter Bruegel
De omgeving van de Abeekvallei heeft nog bijzondere landschappelijke kenmerken en
vertelt verhalen over het historisch gebruik van de bossen, heiden en velden.
Wandel mee door het prachtige kleinschalig landschap.
We vertrekken om 14.00u aan het kruispunt van de Hoogstraat/Reppelerweg in Grote
Brogel (knooppunt 06 fietsroutenetwerk RLKM).
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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 6, 13, 20 en 27 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: zondag 31 januari
Pierre Zanders legt ons haarfijn uit hoe je fruitbomen moet snoeien om een goede
oogst te hebben en de bomen gezond te houden. We gaan van start om 14.00u in de
boomgaard aan de achterzijde van het Monshof (Monshofstraat 32 te Reppel). Wie wil
mag zelf met de snoeischaar aan de slag gaan.
Vogels in de tuin
Bij deze cursus maak je kennis met de meest algemene tuinvogels. Hoe kan je ze
herkennen en waar komen ze voor. De theorielessen vinden plaats in het Buurthuis
van Ellikom op 2 en 9 februari. Op 13 februari gaan we op excursie en proberen we
zo veel mogelijk vogels te zien.
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).
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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:
17 januari
21 februari
21 maart
19 september
17 oktober
19 december

Op zaterdag 20 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.

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