VOORWOORD

Bij het naderen van het jaareinde maken we een terugblik op het voorbije jaar.
2010 was het internationaal jaar van de biodiversiteit. Via allerhande acties hebben
diverse organisaties trachten aan te tonen hoe groot het belang is van een beter
natuurbeleid. We kunnen ons niet permitteren om lijdzaam toe te zien hoe vele
soorten dieren en planten aan een steeds sneller tempo verdwijnen.
Natuurpunt zet zich in om te helpen de neerwaartse tendens te keren. De diverse
overheden doen grote inspanningen en steunen onze activiteiten die tot doel hebben
de natuur te verrijken.
In dit internatonaal jaar van de biodiversiteit heeft onze afdeling de mogelijkheid
gekregen om via het Life+ fonds van Europa belangrijke investeringen te doen. Deze
investeringen dienen te gebeuren in de door Europa aangeduide speciale
beschermingszones, Habitatrichtlijngebieden genoemd.
Het project loopt van 2010 tot 2015 en bevat projecten voor aankoop, inrichting en
beheer van de Habitatrichtlijngebieden en communicatie over het Life+ project.
In de zomer van 2010 heeft de vissenwerkgroep van LIKONA onderzoek verricht
naar het visbestand in de Abeekvallei. Dit is zeer belangrijk omdat zo kan nagegaan
worden of de beek nog in goed gezondheid is. Gelukkig is dat zo. Een verslag kan je
lezen in het Jaarboek. Wij danken de vissenwerkgroep voor hun professionele inzet.
Dit jaar is onze niet te missen Marleen verhuisd naar Neeroeteren. Heel fijn voor haar
dat ze een vaste stek heeft gevonden, maar in onze afdeling missen we haar heel
erg. We danken haar voor haar inzet die ze vele jaren waarin onze afdeling heeft
gehad. Marleen, je bent altijd welkom aan jouw Abeek.
In 2010 word voor het elfde jaar de grondwaterstand gemeten in de Abeekvallei Er
werden tot nu ongeveer 7.800 opnames gedaan door Freddy en al enkele jaren door
Gène. Een werk dat heel veel tijd en moeite kost, veel peilputten zijn immers niet
gemakkelijk bereikbaar. Dank zij de resultaten van de opnames krijgen we inzicht in
de hydrologische eigenschappen van de Abeekvallei. En dat is nodig om het meest
doeltreffend beheer te uit voeren.
Het jaar 2011 dat voor ons ligt zal in de Abeekvallei niet ongemerkt voorbijgaan. In
het voorjaar willen het al lang aanslepend dossier van het wandelgebied tussen
Erpekom en Ellikom afronden met het sluitstuk: een plankenpad door de Abeekvallei.
Langs het plankenpad zullen we tevens een zicht krijgen op een originele oplossing
voor het vismigratieknelpunt rond de Hoogmolen van Ellikom. In Meeuwen gaan we
mee helpen om de bewoners van het nieuwe rusthuis te laten genieten van de natuur
en de rust van de Abeek.
Hier past ook een woord van dank voor de auteurs van dit Jaarboek. In het bijzonder
danken we Freddy Janssens voor de vele uren redactiewerk.
Namens onze afdeling wensen we onze lezers een prachtig 2011.

Paul Capals
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MEDEWERKERS
1. Bestuursleden
Voorzitter
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 12 89
GSM: 0486 22 48 17
e-mail: paul.capals@abeek.be
Secretaris (tot juni 20010)
Marleen Massonnet, Akkerstraat 60, 3680 Neeroeteren
GSM: 0487 55 24 87
e-mail: marleen.massonnet@gmail.com
Secretaris (vanaf juni 2010) &
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@abeek.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
GSM 0474 24 30 49
e-mail: eugene.vanoosterhout@telenet.be
Andere bestuursleden
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 (ontslagnemend), 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
Jan Mackowiak, Begoniastraat 10, 3660 Opglabbeek Tel.: 089 85 47 27
e-mail: jan.mackowiak@telenet.be
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer Tel.: 011 63 55 94
GSM: 0496 84 85 38
e-mail: robertvandingenen@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, Akkerstraat 60, 3680 Neeroeteren
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, Akkerstraat 60, 3680 Neeroeteren
Instelling Natuurpunt Educatie vzw
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer
Natuurpunt Limburg vzw
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 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
4. Cel verwerving
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel
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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
Adviesraad Milieu en Natuur van Peer
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel
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
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel (Raad van Bestuur)
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel (Algemene Vergadering)
Limburgse Koepel Voor Natuurstudie (LIKONA)
Diverse bestuursleden
Limburgs Natuur- en Milieueducatie Netwerk (LIMNET)
Limburgse Natuurgidsen
We werken samen met de Limburgse Natuurgidsen via LIMNET
Watering "De Vreenebeek"
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel
Wildbeheereenheid De Korhaan Peer, Wildbeheereenheid De Hei Meeuwen
en Jachtgroep Reppel
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel
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ALGEMENE VERGADERING

LEDEN

Aantal gezinnen

Aantal
Personen

Jaar
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

MeeuwenGruitrode
28
36
45
57
56
69
74
79
69
63
63
77
82
94
98
87
83

Peer

Totaal*

36
52
88
103
106
121
114
120
91
83
90
101
128
130
125
120
123

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

* met inbegrip van leden van buiten Meeuwen-Gruitrode en Peer, die zich aangesloten hebben bij onze afdeling
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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 24 euro te storten op
rekening 230-0044233-21 (IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC: GEBABEBB) van Natuurpunt
vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.
Als lid van Natuurpunt, ontvang je bij de verzending van het eerste Natuur.blad een
welkomstpakket met een fiets- en wandelgids, een cd met vogelgeluiden, actuele folders, de
Natuur.winkel-catalogus en veel meer... .
Op de website www.natuurpunt.be kan je als lid meer dan 80 wandel- en fietskaarten
downloaden, stuk voor stuk suggesties voor een onvergetelijke daguitstap in onze
natuurgebieden
De leden van Meeuwen-Gruitrode en Peer ontvangen naast het 3-maandelijks ledenblad
Natuur.blad ons Jaarboek Abeek.

Door een gift te storten op rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt Beheer vzw
met vermelding projectnummer 8830 Abeek, 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: www.abeek.be
Voor het LIFE+project Abeek: www.life-abeek.be
Bezoek ook www.abeek.waarnemingen.be
voor alle flora- en faunawaarnemingen
in ons werkingsgebied
_
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LIFE ABEEK AANGEVAT

In 2010 ging het LIFE-project LIFE Abeek
officieel van start.
Natuurpunt kan dankzij dit Europees project meerdere hectaren typisch Kempische
natuur herstellen langsheen de Abeekvallei. Het project vindt plaats in twee
Natuurpuntgebieden, nl. in onze eigen Vallei van de Abeek en in Sint-Maartensheide
– De Luysen.
Het projectteam telt vier medewerkers,
Robin Rotsaert (coördinator), Koen
Swinnen (technisch medewerker),
Bert Teunkens en Pieter Van Ham
(arbeiders). Samen met de plaatselijke
Natuurpuntafdelingen staan zij in voor
de uitwerking van het project.
Het voorbije jaar lag de nadruk op de
publiekgerichte acties. Voor de
verspreiding van de resultaten en de
bewustmaking van het publiek is er in
elk deelgebied een open infomoment
georganiseerd. Daarnaast werd het
LIFE-project
toegelicht
bij
de
bevoegde ambtenaren van de steden
en
gemeentes
waarover
het
projectgebied verspreid is (MeeuwenGruitrode, Peer, Bocholt en Bree), bij
het Agentschap voor Natuur en Bos,
op de open MiNa-raad van de stad
Bree en tenslotte bij de werkgroep
Kempen~broek
(overkoepelende
gebiedsnaam waartoe ook SintMaartensheide – De Luysen behoort).
Hieraan gekoppeld is er een
informatiefolder ontwikkeld die op de
open infomomenten en toelichtingen
werd uitgedeeld.
De website van LIFE Abeek www.lifeabeek.be werd operationeel gemaakt
en zal nog verder uitgebreid en
geüpdate worden. Als je meer
informatie over het project wil, surf er
dan zeker eens naartoe.
_

10

JAARBOEK 2010 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI
In het Natuur.blad van juni 2010 hebben we een artikel over het LIFE-project
uitgebracht.

Betreffende habitatherstel is er gewerkt aan de concrete planning van de
verschillende acties en het aanvragen van de nodige vergunningen. Er werden in
beide deelgebieden al 35 ha nieuwe gronden aangekocht. Daarnaast is
beheermateriaal aangekocht voor de professionele ploeg en voor de vrijwilligers van
de twee afdelingen.
De uitvoering van de terreinacties is begonnen in november. In ons deelgebied werd
gestart met het wegslepen van 2 caravans en het kappen van de streekvreemde
beplanting op de oevers van vijvers van voormalige weekendverblijven. Het tracé van
het plankenpad tussen Erpekom en Ellikom werd opengekapt. Door de vrijwillige
medewerkers werd begonnen met exotenbestrijding over een totale oppervlakte van
5,9 ha en de ontwikkeling van waardevolle beekbegeleidende broekbossen over een
oppervlakte van 3,1 ha. Bijkomend werd in een overleg met Watering De Vreenebeek
bekomen dat zij ook actief exoten (voornamelijk reuzenbalsemien) gaan bestrijden
langsheen de Abeek.
Achter de schermen werd er vooral gewerkt aan de beheerplannen voor de 2
deelgebieden. De projectgroep is tijdens de voorbije verslagperiode bijna
maandelijks bijeengekomen. Een monitoringschema werd opgemaakt dat als basis
zal dienen voor het aankomende eerste monitoringrapport.

_
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Naar ontsluiting toe werden er voor beide deelgebieden afspraken gemaakt voor
nieuwe wandellussen, dit in nauwe samenwerking met de lokale gemeentebesturen
en het ‘Regionaal Landschap Kempen en Maasland’. De nieuwe plankenpaden en
de nieuwe wandelingen zullen extra belevingswaarde geven aan de beide
deelgebieden.

Robin Rotsaert en Freddy Janssens
_
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RESERVATENWERKING ABEEKVALLEI
VEILIGSTELLING
In 2010 werd 18,57 ha aangekocht. Een behoorlijke oppervlakte die voor een deel
door het Europees project LIFE+ betaald wordt.
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt op dit moment 176,14 ha.
De voornaamste uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in:
- Reppel: Aan het Steenbroek (5,23 ha);
- Ellikom: Aan de Slagmolen (3,15 ha);
- Meeuwen: Vliegeneinde bemden (1,92 ha), De Goorten (1,71 ha), Voorbroeken
(0,54ha), Kolis (0,5 ha), Klokbemden (0,48 ha);
- Grote Brogel: Aabemden (2,54 ha) en Kerfhofsbemden (0,50 ha).
Voor de situering van de terreinen in beheer wordt verwezen naar de kaarten.
NATUURPUNT vzw
8830 Natuurreservaat ABEEKVALLEI

Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer
Zone

Kadastraal
Gem. afd. sectie nummers

Deelgem.

Datum

overeenk.

akte

Oppervl.

Oever

in m²

Abeek
in m

AANKOPEN

-18 32 69

9.501

4 28-jan-10 09-mrt-10
4 23-feb-10 17-mrt-10
4 18-nov-09 01-apr-10
2 25-nov-09 01-apr-10
4 07-dec-09 01-apr-10

59 58
2 40
2 05 00
49 00
40 15

0
0
168
55
47

2
2
1
4
4
3
2
4
4
4
2
4
3
4

01-apr-10
01-apr-10
01-apr-10
01-apr-10
20-apr-10
10-jun-10
10-jun-10
10-jun-10
06-jul-10
27-jul-10
13-sep-10
13-sep-10
23-sep-10
19-okt-10

2 37 00
40 05
50 20
37 70
2 14 00
50 40
1 02 70
1 36 12
30 10
33 65
6 40
37 10
28 85
8 00

180
0
0
133
167
0
97
197
0
0
40
39
37
0

STAND 01-01-2010

Wils-Vrolix H.
Broux-Winters
Lemmens-Voortmans
Van den Dungen
Leen Jaak

BO
BO
BO
MG
PE

Vandeurzen Schreurs, consoorten
Geebelen - Stams
Cappuyns - Mergaerts
Mockers Bauduin Leo
van den Hurk Werner
De Coster Jacqueline
Thijs - Delien
Vrolix - Boonen
Van Daele
Janssen-Nelissen
Molemans Veuskens - Deckers
Van Dyck Martinus
Tielen – Brenkers

MG
MG
MG
BO
PE
PE
MG
BO
BO
BO
MG
BO
MG
BO

2B
2B
2B
1C
3B

Aen het Steenbroek
Waterbemden
Aen het Steenbroek
Vliegen Eynde bemden
De
AA Heyde
bemden
Beren
Het
Gehucht, De Goorten,
236d, 800, 827, 828, 837, 1481,
1 A+C 1493, 1494
Meeuwen
Voorbroeken
1 C 999a
Meeuwen
Vliegen Eynde bemden
1 C 1157c
Meeuwen
Kolis
2 B 530
Reppel
Aen het Steenbroek
3 B 185b ,190c+d
Grote Brogel De AA bemden
3 D 583a
Grote Brogel Kerfhofsbemden
1 C 970a,973, 974a+b,975
Meeuwen
Vliegen Eynde bemden
2 B 533a+c+d
Reppel
Aen het Steenbroek
2 A 191e
Reppel
Reppelerbemden
2 B 265c
Reppel
Achter de Pastorij
1 C 773
Meeuwen
Pastorijbemden
2 B 532e+f
Reppel
Aen het Steenbroek
1 A 879, 880b
Meeuwen
Klokbemden
2 B 314c
Bocholt
In de Nouwen
13c+e,14a+b,15a,16a+b+c,
17a,18a+b,21a5+b5+l6+v2
3 A +v5+w2+w5+y4+z4
Ellikom
Aen de Slagmolen

MG

525e2
292
524f2, 525p2, 528b
979a, 980a
165d

Peeters-Vaerewijck G.Peeters-Vaerewijck
BO
2 B 538e, 839x
G.
Witters – Houben
MG 3 B 174a+b
Catharina en Cns
MG 1 A 189e+f, 190b

Reppel
Reppel
Reppel
Meeuwen
Grote Brogel

14-dec-09
14-dec-09
15-dec-09
03-feb-10
30-jan-10
30-nov-09
28-jan-10
13-apr-10
20-mei-10
15-mei-10
02-aug-10

4 07-mei-10 09-nov-10

3 14 59

470

Reppel
Ellikom
Meeuwen

Aan het Steenbroek &
VosHeide
Meeuwerkant
Slagmolen Bemden

4 07-mei-10 09-nov-10
3 21-jun-10 25-nov-10
3 21-jun-10 25-nov-10

69 90
34 00
19 60

Meeuwen
Meeuwen
Meeuwen

Vlasrootbemden
De Goorten
Klokbemden

2 24-sep-10
2 05-okt-10
3 26-nov-10

151 56 19

70
0
0
11.201
0
0
0
11.201

24 58 14

830

150 88 59

STAND 01-01-2011

Weevers Helena
MG
Caubergh – Buckinx
MG
Steyfkens Boudewijn MG

1C
1C
1A

897c, 898c
826
209

Bocholt
Meeuw en-Gruitrode
Peer
TOTAAL

25 84 34
82 04 14
43 67 71

Verdeling
beheerde
oppervlakte

Peer
28%

2011
2011
2011

26 20
22 60
18 80

Bocholt
20%

151 56 19

HUUR

Meeuwen
-Gruitrode
52%

GEEN BIJKOMENDE PERCELEN IN HUUR IN 2010
STAND 01-01-2011

Totaal huur

Bocholt
Meeuw en-Gruitrode
Peer
TOTAAL

9 69 36
10 16 62

200 00 00

4 72 16

150 00 00

Evolutie oppervlakte in beheer

24 58 14
100 00 00

ALG. TOTAAL

Bocholt
Meeuw en-Gruitrode
Peer
TOTAAL

35 53 70
92 20 76
48 39 87

50 00 00

1 76 14 33

176 14 33

12.031

_
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REGULIER, INRICHTINGS- EN
OMVORMINGSBEHEER
De Sociale werkplaats ‘Natuur- en
landschapszorg’ zorgde ook in 2010
voornamelijk voor het reguliere beheer.
De LIFE-ploeg startte in oktober met de
eerste inrichtingswerken.
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.
Op donderdagavonden in de zomervakantie werd reuzenbalsemien uitgetrokken en afgemaaid. De haag rond
het Monshof werd gesnoeid. Ook de
bramen en berken- en dennenopslag op
de heidepercelen Aen de Slagmolen in
Ellikom werd uitgetrokken.
De maai- en hooiwerken door de Sociale werkplaats verliepen ook dit jaar vlot. De
meeste hooilanden werden tweemaal gemaaid.
0p de Dag van de Natuur werd een weekendverblijf in Meeuwen voor een deel
opgeruimd: prikkeldraadafsluiting en poort opgeruimd, coniferen afgezaagd en
verhakseld. De inboedel, ramen en deuren werden afgevoerd naar het containerpark.
Dit jaar ook met ondersteuning van de Sociale werkplaats.
Onze 12 galloways verbleven, zoals vorige winters, op het Smeetshof in Bocholt.
De dieren werden op 29 april verdeeld over 4 locaties: omgeving Monshof (5 koeien),
Meeuwerkant Ellikom (2 ossen), Donderslagheide (2 ossen), de oeverzone langs
Abeek bij de Luysen in Bree (3 koeien). Kortere of langere tijd werden in de zomer en
het najaar ook onze percelen In den Damp, Bullen, Berenheide bemden – Slagmolen
bemden, Steenbroek en Oyevaersnesthofsveld begraasd. Begin december waren
ook alle dieren terug in winterverblijf het Smeetshof.
In totaal vonden 18 veetransporten plaats tussen onze begrazingsblokken. Een
veewagen was geen luxe en werd ook geleverd half september in Ellikom.

_
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PLANNING
In 2011 zal het plankenpad tussen Ellikom en Erpekom en een houten brug over de
Abeek geplaatst worden en zullen de 3 wandelcircuits rond Ellikom en Erpekom
gerealiseerd kunnen worden. De voorbereidende kapwerken werden in november
uitgevoerd.
Nog een aantal weekendverblijven zal (voort) 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.
De Sociale werkplaats zal in de winterperiode in de
bossen buiten het habitatrichtlijngebied de Amerikaanse
vogelkers verder bestrijden. In de zomer wordt het door
de Sociale werkplaats het reguliere beheer uitgevoerd:
maaien en hooien van de graslanden.

_
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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 werd eind 2009 (akte 2010) 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:
De galloways graasden op het perceel Donderslagheide van eind half april tot begin
oktober, met drie maanden onderbreking (eind augustus - half september) toen de
dieren graasden op de Bullen.
De Maastrichterheide werd door paarden begraasd in juli.

Klokjesgentiaan

_
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ZONE 2: 'Meeuwen - Gestel'
Gemeente:
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen)
Locatie:
Valleigebied tussen In den Damp (Het Broek) en de weg Peer - Helchteren
Veiligstelling:
In deze zone werden voornamelijk eind 2009 (aktes in 2010) terreinen aangekocht:
- Pastorijbemden: een populierenaanplant (0,06 ha),
- Vliegeneindebemden: drie weekendvijvers met twee af te breken chalets (1,39 ha)
en moerasbos (0,52 ha),
- De Goorten: 1,10 ha rietland-wilgenstruweel en 0,60 bos met 5 kleine vijvers,
- Voorbroeken: 0,54 ha elzenaanplant.
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 34,83 ha.

Inrichting en beheer:
Van eind mei tot eind september graasden galloway-koeien binnen het raster van In
den Damp – Gestelbemden. De percelen in de Voorbroeken werden gedeeltelijk
gehooid en begraasd.
Een grote stacaravan werd afgevoerd op Vliegeneinde. Een deel van de vreemde
beplanting werd verwijderd. De chalet op de Goorten werd bij de Dag van de Natuur
gedeeltelijk opgeruimd. De prikkeldraadafrastering werd opgeruimd en de coniferenbeplanting werd bekapt, verhakseld en afgevoerd.
In het kader van het educatief natuurbeheer zaagde een klas van het schooltje
Plokroy bij een vijver de laurierkersen af.
De Pastorijbemden werden door de Sociale werkplaatsen gehooid.
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:
Op Berenheide werd 0,35 ha verruigd rietland, Meeuwerkant 0,34 ha verruigd
grasland, Slagmolenbemden 0,26 ha elzenbroekbos en ruigte, Klokbemden 0,47 ha
elzenbroekbos en vijver en in de Kerfhofsbemden 0,50 ha populierenaanplant
aangekocht.
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 46,38 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 2
galloway-ossen tussen eind april en begin oktober. De weide Aen het Kwaed Straetje
werd tweemaal gehooid.
Het tracé van het plankenpad tussen Erpekom en Ellikom werd opengekapt door de
LIFE-arbeiders.

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 grepen enkele grote aankopen plaats.
Een weekendverblijf (grotendeels Aan de Slagmolen gelegen) met een oppervlakte
van 3,85 ha grenzend aan de Abeek over meer dan 500 m werd verworven. Aan het
Steenbroek werd uitgebreid met 2,0 ha weide, 0,6 ruigte, 1,73 ha bos en 0,38 ha
vroeger weekendverblijf met caravan. Verder werden 2 kleine bosjes gekocht In de
Nouwen (0,08 ha) en Waterbemden (0,02 ha) en een populierenaanplant (0,30 ha) in
de Reppelerbemden.
Aan de overzijde van de Abeek werd 0,4 ha moeras en 2,1 ha gekapt
populierenaanplant achter de Kraaikens (Aabemden) gekocht. Bij het Monshof
(Achter de Pastorij) werden 2 weekendverblijven verworven (0,34 ha).
De oppervlakte natuurreservaat in zone 4 werd hierbij uitgebreid met 11,5 ha. Eens
ingericht en hersteld zal dit een zeer waardevol gebied gaan worden. De totale
oppervlakte bedraagt momenteel 75,65 ha, waarvan 35,54 ha in Reppel.
Inrichting en beheer:
Op het Monshof graasden 5 galloway-koeien tussen eind mei en eind november.
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 weide onder het Oyevaersnesthof werd gemaaid en nabegraasd door
galloways (eind september- begin december). Het perceel werd hiervoor eerst terug
afgerasterd door de Sociale werkplaatsen.
Aan de overkant, Aan de Slagmolen - Aan het Steenbroek, werd de houten chalet
afgebroken op het grote aangekochte perceel. De eigenaars verwijderden in de
zomer nog de lange draadafsluiting omheen het weekendverblijf. De Sociale
werkplaatsen kapten deels de opslag van berken en dennen in het grote
heideperceel. Het kleinere geplagde heischraal grasland werd ook tweemaal
gemaaid. Amerikaanse vogelkers werd gekapt in houtkanten.
De weide Aan het Steenbroek werd begraasd door galloways en paarden. De nieuw
aangekochte weide en de bovenliggende ruigte werd gemaaid. De oude afrastering
werd deels verwijderd, in afwachting van een nieuwe afrastering volgend jaar.

Freddy Janssens

_

23

JAARBOEK 2010 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI

_

24

JAARBOEK 2010 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI
GALLOWAYS
Ongetwijfeld hebben heel wat leden van Natuurpunt onze Galloways al opgemerkt
tijdens een wandeling of fietstocht. En wellicht doen ze heel wat vragen rijzen... hoog
tijd voor ons om deze harde werkers eens grondig voor te stellen.
De galloway is een oud runderras, dat oorspronkelijk afkomstig is uit Schotland.
Rond de 18de eeuw wordt het eerst over dit ras geschreven. Aanvankelijk werden
galloways vooral als vleesras gehouden. Om deze reden zijn de dieren ook gekweekt
op hoornloosheid. Zo werd het voor de drijvers makkelijker om de runderen naar de
markten in Engeland te drijven.
Tegenwoordig speelt de galloway een belangrijke rol bij het beheren van
natuurgebieden. Door hun dikke vacht zijn ze goed bestand tegen koude en vocht.
Zij kunnen dus zonder problemen tijdens de wintermaanden buiten blijven grazen.
Een bijkomend voordeel is dat ze rustig van aard zijn.
Kenmerkend voor galloways zijn de lange golvende haren, ook op de oren. Ze zijn
kortbenig en komen vooral voor in de kleur zwart. Doch er zijn ook nog andere
kleursoorten: rood, vaalgrijs, wit en gestreept (zwart, vaalgrijs of rood met een witte
band rond het midden).
Galloway-koeien hebben een gemiddelde schofthoogte van 120 cm en wegen tussen
de 450 en 590 kg. De stieren hebben een gemiddelde schofthoogte van 130 cm en
wegen tussen de 600 en 900 kg.

De koeien, die over een sterk moederinstinct beschikken, kunnen aan 10 tot 12
kalveren het leven schenken.
Een galloway is vanaf 1,5 jaar geslachtsrijp. Hoewel het een stiertje van 10 maanden
lukt om zich voort te planten. Een koe krijgt haar eerste kalf meestal vanaf 2,5 jaar.
De dracht duurt 9 maanden en het kalveren gebeurt vrij makkelijk. Een galloway-koe
geeft niet zoveel melk als een melkkoe, maar de melk zou wel zeer voedzaam zijn.
Het kalf drinkt het eerste half jaar bij de moeder en eet na een jaar enkel nog gras.
Het graasgedrag van galloways is zeer verscheiden: ze zijn niet erg kieskeurig als
het op eten aankomt. Ze eten zowel grassen als bramen, takken, twijgen,...
Het rustige, zachtaardige karakter van de galloway wordt als zeer waardevol ervaren.
Een razende of lastige stier zal je zelden tegenkomen. Toch moet vermeld worden
dat galloways zeer moedig zijn: in groep kunnen zij zeer krachtig reageren als hun
rust verstoord wordt door bijvoorbeeld een hond of wilde dieren.
_
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Een galloway is een rund met primitieve kenmerken. Het is een sociaal dier dat in
kuddeverband leeft. In zo een kudde heerst een ware hiërarchie. De dieren zijn goed
aangepast aan het leven buiten en vragen weinig zorg. Ze hebben geen hulp nodig
bij het kalveren en moeten niet gemolken worden. De dieren vinden ook voldoende
voedsel waardoor bijvoederen niet nodig is. Doordat de galloways niet alleen gras
eten en sommige delen meer of minder begrazen neemt de diversiteit van het
landschap toe.
Wat begrazing betreft, kan men een onderscheid maken tussen seizoensbegrazing,
jaarrondbegrazing en nabegrazing.
Seizoensbegrazing wil zeggen dat de dieren na de herfst worden weggehaald en
naar hun winterverblijf gaan. Bij jaarrondbegrazing blijven de dieren permanent
staan. Hier zijn grote natuurgebieden voor nodig, anders is er onvoldoende voedsel
voor de dieren. Dan spreken we ook nog van nabegrazing; dat zijn de gebieden waar
‘s zomers gemaaid wordt.
Binnen onze afdeling beschikken wij over versnipperde percelen, waardoor wij enkel
seizoensbegrazing en nabegrazing toepassen. Tijdens de wintermaanden gaan onze
galloways naar hun winterverblijfplaats, het Smeetshof in Bocholt. Voordat de dieren
in het voorjaar terug gaan naar onze percelen, zullen ze ook gecontroleerd worden:
zijn ze nog in goede gezondheid, hebben ze hun oormerken nog. Om de 3 jaar zal
een bloedname worden genomen om te zien of alles in orde is en de dieren worden
ook ingeënt tegen blauwtong (dit is trouwens wettelijk verplicht).
Wij hebben momenteel 12
galloways binnen onze
afdeling: 8 koeien en 4
ossen. De afgelopen 7 jaar
zijn er 8 kalfjes geboren.
Wij beschikken over 8
percelen,
waar
de
galloways kunnen grazen.
Deze
percelen
zijn
uitgerust met waterpompen
zodat de dieren te allen
tijde beschikken over vers
drinkwater. Ook hebben
we
verschillende
vangkralen: deze komen
zeer goed van pas voor het
vangen en transporteren
van
onze
harige
viervoeters.
Soms wordt er gezegd dat de galloways aan hun lot worden overgelaten. Dit is zeker
niet het geval: we hebben 1 vrijwilliger die zich bekommert om de dieren. Minstens
één keer per week worden de dieren bezocht om te kijken of alles nog in orde is.
Indien nodig zal er ook een dierenarts worden bijgehaald.
Wat stieren betreft, van zodra ze de leeftijd hebben zullen zij verder door het leven
gaan als os. Dit om verschillende redenen: het is makkelijker om voortplanting op te
_
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volgen, stieren zijn gevaarlijker naar bezoekers toe en ze beschadigen meer de
bodem omdat ze zwaarder zijn wat nadelig is voor de diversiteit.
Natuurpunt moet net als iedere boer voldoen aan de mestwetgeving en
administratieve voorschriften; zo heeft ieder dier twee oormerken, het verplaatsen
van de dieren moet aangevraagd worden en per hectare mogen er maar 2 dieren
staan.
Voor de mensen die na het lezen van dit alles nieuwsgierig zijn geworden en deze
mooie dieren graag eens willen gaan bewonderen, geven we toch nog graag enkele
tips mee:
Houdt honden altijd aan de leiband, ze kunnen de galloways opschrikken.
Hou afstand van de kudde. Let op met moeders en hun kalfje: ga nooit tussen
hen instaan!
Het voederen wordt afgeraden: dit verstoort hun graasgedrag en maakt hen
opdringerig ten opzichte van bezoekers.
Sluit de poort achter je.

We geven jullie ook nog graag mee dat wij ieder jaar een begeleide wandeling geven
tussen de galloways. Alle geïnteresseerden zijn meer dan welkom!
Gene en Ilse Vanoosterhout
.

_
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16 JAAR ABEEKVALLEI IN CIJFERS
Kadastrale oppervlakte
in eigendom
in huur

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

In Watering

176,1433 ha
151,5619 ha
24,5814 ha

35,5370 ha
92,2076 ha
48,3987 ha

Reppel: 35,5370 ha
Ellikom: 19,3741 ha; Meeuwen: 55,2947 ha; Wijshagen: 17,5388 ha
Grote Brogel: 43,8087 ha; Peer 4,5900 ha

572
0,31 ha
228
13
12,03
1,62
0,10
0,60
0,07
1,14
0,55

km
km
km
km
km
km
km

122 ha

Aantal aaneengesloten blokken

Abeek
Bullenbeek
Hommelbeek
Gielisbeek
Vlasroterbeek
Veeweiderloop
Losbeek
Vreenebeek

90

Grootste blok
Gemiddelde grootte blok

42,4 ha
2,0 ha

Aabemden - Monshof - Achter de Pastorij - Aen het Steenbroek

Europees vogelrichtlijngebied
(niet integraal)

78,5 ha
17,9 ha

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

Europees habitatrichtlijngebied

109,3 ha

Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden

22,9 ha
Europees habitat
Reginaal belangrijk biotoop

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode

ca. 55 ha

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

ca. 30 ha
Gewestplan

136,8
11,6
5,6
21,4

ha
ha
ha
ha

Natuurgebied
Bosgebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied, landschappelijk waardevol

Bodem

6,6
18,6
19,7
38,9
91,2

ha
ha
ha
ha
ha

Duin
Droog zand
Vochtig zand
Nat zand
Veen

Ecotopen (raming)

3,1
36,7
12,5
1,6
10,7
4,7
1,6
94,0
6,5
4,1
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 (60 poelen en vijvers)
Weekendverblijven (nog te 'vernatuurlijken')
Paden en wegen (waarvan 280 m plankenpad)

Beheereenheden
overeenkomsten met 8 landbouwers

In begrazing in 2010
waarvan door galloways

400
7,1

aaneengesloten oppervlaktes met éénzelfde beheer
ha

41,0 ha

28 blokken

25,5 ha

10 blokken
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VISDOORGANG LANGS DE HOOGMOLEN VIA DE VELLERLOOP
Op de Abeek ter hoogte van de grens tussen Grote Brogel en Ellikom werd deze
zomer een visdoorgang gerealiseerd. Hiervoor werd een gracht uitgegraven tussen
de Vellerloop en de Abeek. De Vellerloop, deels derde categorie, loopt
parallel met de Abeek en mondt uit in de Abeek achter de Hoogmolen. Deze
waterloop werd ingeschakeld als bypass voor vismigratie. Een verdeelwerk (uit
ingeheide houten palen) tussen Abeek en Vellerloop werd hiervoor gemaakt, zodat
de geklasseerde Hoogmolen altijd water kan ontvangen.

Vissen kunnen nu de Abeek op trekken via de Vellerloop en zo de Hoogmolen met
een verval van nagenoeg 1,5 m passeren. De gracht tussen de Vellerloop en de
Abeek werd uitgegraven door een aannemer in opdracht van de provincie Limburg
op terrein beheerd door Natuurpunt. De bovenloop van de Vellerloop zelf werd door
de Watering De Vreenebeek geruimd. Natuurpunt vroeg de stedenbouwkundige
vergunning en de machtiging voor de watertap aan.
Op de Abeek komen nu 2 vistrappen voor: bij Klootsmolen en bij de Voorste
Luysmolen in Bree. Het verval (20 cm) bij de brug Klein Gestel in Meeuwen werd
eerder al opgelost. Minstens 14 vismigratieknelpunten op de Abeek dienen nog
opgelost te worden, waarvan stroomopwaarts de Zuid-Willemsvaart nog 8:
Dorpermolen, Berenheidemolen, Neermolen, stuw bij de vroegere Slagmolen,
Reppelmolen, Binkermolen, Mariëndaalmolen en Genamolen.
Vismigratie is van levensbelang voor soorten die vanuit zee de rivieren optrekken.
Historisch waren dit in Vlaanderen een 13-tal soorten. Momenteel zijn er hiervan 6
soorten overgebleven, op de Abeek enkel paling.
Naast de grote migratoren zijn er een aantal andere riviervissen die specifieke
habitateisen stellen aan hun voortplantingsplaatsen die enkel in de bovenloop van
rivieren te vinden zijn. Het betreft dan voornamelijk stroomminnende vissoorten,
zoals voor de Abeek Beekforel, Kopvoorn, Serpeling en Beekprik. Al deze soorten
zijn sterk bedreigd en komen momenteel slechts in geïsoleerde relictpopulaties voor.
Waar deze soorten nog voorkomen is de habitatkwaliteit (paai-, schuil-,
foerageerplaatsen) meestal onvoldoende om stabiele en voldoende grote populaties
te garanderen. Dit maakt deze soorten erg kwetsbaar in hun voortbestaan.
Freddy Janssens
_
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2010
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.

In 2010 werd vervolg gegeven van de delen die in het eerste trimester van schooljaar
2009-2010 gestart waren.
Eliane Erens is bij ons de educatieve medewerkster die de introductie, de
beheerswerken en de belevings- en onderzoeksmomenten leidt. De
beheerwerkdagen in het educatief natuurbeheer wordt ingepast in de beheerplanning
van het reservaat. De werken gebeuren ieder jaar op het zelfde perceel verspreid
over de verschillende gemeenten, zodat de leerlingen de resultaten van hun
beheerswerken kunnen volgen. De Sociale werkplaats doet de voorbereidende en
mechanische werkzaamheden of zijn indien noodzakelijk op het perceel aanwezig.
Vanaf maart begonnen de wandelingen en onderzoeken. De leerlingen beleven de
natuur en het landschap, zij nemen het op als wezenlijk deel van hun eigen
omgeving. Bij de onderzoeken leren zij naar de details kijken, de natuur te lezen,
welke insecten, vogels, waterdieren er leven en welke planten er groeien. Op termijn
zullen zij de samenhang in die verscheidenheid begrijpen en de noodzaak en er het
functionele er van inzien. De boodschap van het educatief natuurbeheer is de natuur
waarderen en naar waarde schatten.
De vrije basisscholen (VBS) Erpekom, Ellikom, Grote-Brogel, Klim-op Meeuwen &
Plockroy, Royke Gruitrode en Reppel hadden ingeschreven.
_
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Kinderen van Plockroy hebben een vaste stek aan de Krommendijk in Plockroy waar
zij Amerikaanse vogelkers en laurier afzagen en op hopen leggen. Zij doen
wateronderzoek en een wandeling rond de onderzochte vijver.
VBS Erpekom en Ellikom hebben hun natuurgebiedje aan de Erpecommer Bemden
waar zij het afgemaaide riet op hopen zetten. Het wateronderzoek doen zij in een
poel ofwel in de Abeek ter hoogte van de Berenheide bemden. De wandelingen, in
het tegenoverliggende Duivelsbroek in Ellikom, onder leiding van Christine Zels met
aandacht voor de natuur en omgeving werd afgewisseld met voorleesintermezzo’s.
Dit laatste is nieuw, het wordt goed onthaald bij de kinderen.
VBS Reppel hebben onder een stralende hemel het knuppelpad Achter de Pastorij in
Reppel als wandelweg en natuurleerpad gebruikt om allerlei doeopdrachtjes uit te
voeren om uiteindelijk bij het wateronderzoek uit te komen.
De klassen van VBS Klim-Op Meeuwen zijn vaste klant In de Damp, het
natuurgebied gelegen tegen het Militair schietveld. Eliane Erens begeleidt het
wateronderzoek, aan de hand van de geschepte beestjes, te benoemen via
determinatiekaarten kunnen de kinderen de waterkwaliteit vaststellen.

De wandeling op de Groote Heide werd gegidst door Willy Lipkens, hij brengt op een
deskundige en speelse manier zijn kennis van fauna en flora over aan de kinderen.
De wateronderzoeken en wandelingen zijn spannend en leerrijk.
De Abeek ter hoogte van het Cluysenaers Bosch en perceel heideherstel Aen de
Slagmolen in Ellikom waren de locaties voor wateronderzoek en wandeling voor de
kinderen van VBS Grote-Brogel. Naast projectleidster Eliane hebben Christine Zels
en Louis Leen respectievelijk het wateronderzoek en de wandeling begeleid.

_
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VBS Royke uit Gruitrode deed voor het eerst mee met het Educatief Natuurbeheer.
Ze deden hun wateronderzoek in de Itterbeek en de wandeling onder leiding van Jan

Dreesen met ondersteuning van Eugene Vanoosterhout in het natuurgebied aan de
Pollismolen. Het gebied en natuurkennis van de begeleider is zo groot en veelzijdig
dat de kinderen zich geen moment verveelden.
De leerkrachten zijn soms de scheidsrechters, maar meestal zijn zij het die vanuit
hun kennis de kinderen stimuleren en extra motiveren. Ze zijn een onmisbare
schakel in het project Educatief Natuurbeheer
Plaatselijke vrijwilligers zijn in de optiek van kennis van specifieke eigenheden van
een gebied onmisbaar om kinderen van de plaatselijke scholen hierover te vertellen.
Natuurpunt waardeert de inzet van deze mensen.
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.
Binnen het project Educatief Natuurbeheer werd vanaf 2010 het Natuurbeheerspel
ingevoerd voor de scholen gelegen bij de Abeekvallei.
Het Natuurbeheerspel is een biodiversiteitspel waarbij kinderen op een actieve
manier kennis maken met de natuur van vandaag, maar ook met de natuur van 100
jaar geleden.
Het spel laat zien hoe de natuur veranderd is doorheen de tijd, en welke maatregelen
wij zelf kunnen nemen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Door middel
van twee spelronden ‘beheren’ de kinderen ‘hun eigen stukje natuur ‘(landschap).
Het spel is toegepast op het landschap en de situatie in België, met bijbehorende
soorten (planten en dieren) en natuurbeschermingsmaatregelen. Biodiversiteit (een

_
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‘kleurrijke natuur’) is de rode draad doorheen het spel. De 5 biotopen (bos, heide,
graslanden, watergebieden en kust) komen aan bod.
De vrijwilligers welke meewerken aan het project ENB werden bedacht met een
vrijwilligersmoment aan het bezoekerscentrum Kiewit.
Op deze bijeenkomst werd een stand van zaken en een toekomstvisie voorgesteld.
Aan de hand van foto’s en films werden de beheerswerkdagen, wandelingen en
wateronderzoeken van verschillende scholen voorgesteld.
In de namiddag was er wandeling waarin aan de hand van voorbeelden getoond
werd waar en hoe educatief natuurbeheer uitgevoerd en beleefd kan worden.
Belangrijk is dat de kinderen fysiek bezig zijn en zich kunnen uitleven en zij de
resultaten van hun arbeid en inzet kunnen zien.
De bijeenkomst werd afgesloten met een knabbel en babbel.
Overzicht Educatief natuurbeheer 2010

School

Datum

VBS Reppel

28/05/2010 nm

Jan Hendrikx

Aantal
leerlingen

Natuurgebied

25

wateronderzoek

23/12/2010
VBS Ellikom

Spel

28/06/2010 vm

21

28/06/2010 vm
9/11/2010 vm

25

VBS Erpekom 7/05/2010 vm

21

7/05/2010 vm

VBS Klim-op
Plockroy

Berenheide bemden

wateronderzoek

Duivelsbroek

wandeling

Erpecommer bemden

gemaaid riet afvoeren

Berenheide bemden

wateronderzoek

Duivelsbroek

Wandeling

9/11/2010 nm

18

Erpecommer bemden

gemaaid riet afvoeren

8/03/2010

11

Krommendijk

vogelkers afzagen

17/05/2010 nm

11

Krommendijk

wandeling

30/11/2010 vm
VBS Klim-op
Meeuwen

VBS Royke
Gruitrode

Spel/ beheerswerken/
wandeling/
wateronderzoek

10/06/2010 vm+nm,
11/06/2010 nm
10/06/2010 vm+nm,
11/06/2010 nm

voorbereiding
20+21+20

In den Damp

wateronderzoek

militair domein

wandeling

19/01/2010

voorbereiding

23/06/2010 vm

29

Itterbeek

wateronderzoek

23/06/2010 vm

31

Ittervallei Polismolen

wandeling

30/11/2010

spel

VBS
Grote17/06/2010 nm
Brogel

21

Cluysenaers bosch
Abeek

wateronderzoek

17/06/2010 nm

21

Aen de Slagmolen

wandeling

16/11/2010

voorbereiding en spel
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CURSUSSEN

Snoeicursus 31 januari 2010
Voor de vierde keer op rij gaf Pierre Zanders
een snoeiles over fruitbomen aan het Monshof in Reppel. Deze cursus is een samenwerking met VELT en past in het cursus aanbod van VELT en van de afdeling.
Het aantal cursisten van dit jaar en de voorgaande jaren geeft aan dat er belangstelling
is voor eigen kweek van fruit.
Op plukhoogte houden van deze halfstambomen door verwijderen van zwaar takhout
werd gedemonstreerd naast de gewone
snoeiwerkzaamheden voor verjonging van de
bomen door oude en niet meer vitale takken
en twijgen te verwijderen.
Veel vragen werden beantwoord en handelingen herhaald, wat aangeeft dat snoeien
een gedegen kennis vereist van boom, fruitsoort, knoppen, scheuten en takken om de

levensduur en de
kwaliteit van de
boom te verlengen
en te verhogen.
Door deze cursus
ieder jaar in dezelfde boomgaard
te organiseren is er
een duidelijke evolutie
waarneembaar in het onderhoud en verjonging
van deze boomgaard waar lichtinval zeer belangrijk is en waardoor een goede gezonde fruitopbrengst is, wat het uiteindelijk doel is.
Warme biowijn, warme choco en bio-versnaperingen aangeboden door VELT gaven
deze cursus een extra winters cachet.
Jan Hendrikx

_
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GIDSENWERKGROEP MULLEMER BEMDEN

De gidsenwerking in de Mullemerbemden
werd in 2010 voortgezet. Op basis van de
aanvragen hebben een 7 tal gidsen hun
vaste stek aan Mullemer Bemden.
Dit jaar hebben 21 klassen van 9 scholen
van het basis en secundair onderwijs met
een totaal van 350 leerlingen de natuur
ontdekt in de Mullemer Bemden.
Vier organisaties en verenigingen hebben
mede door de gidsen kennis gemaakt met
een stukje natuur in hun eigen streek.
De gidsenwerkgroep kwam bijeen op 13
juni in de Voorste Luysmolen in Bree. De
werking van het voorbije jaar werd besproken en suggesties werden gedaan
werden voor de komende periode. Onder
andere een bijscholing voor wateronderzoek en verbeteren van infrastructuur van
het geheel. Er werd een bezoek gebracht
aan de molen in werking gegidst door een
echte molenaar.
Marleen Massonnet heeft wegens verhuis
haar ontslag aangeboden. Robert Van
Dingenen en Jan Hendrikx nemen haar
taak over.
De bijscholing is gepland in de lente van
2011, terwijl aan de verbetering van de
infrastructuur al begonnen is.
Jan Hendrikx
_
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AFWANDELING VAN DE ABEEK,
VAN DE LUYSMOLEN TOT UFFSELSEMOLEN
In 2009 zijn we begonnen met de afwandeling van de Abeek van de bron in
Meeuwen tot monding in Neer. In 2010 hopen we onze vrienden in Oost-Limburg te
bereiken. Dan hebben we ongeveer 30 km langs de oever van de Abeek gewandeld,
de helft van de totale lengte van de
oude loop van de Abeek. Er is geen
betere manier om inzicht te krijgen
wat een beek eigenlijk is. Je voelt dat
elk stuk beek dat je ziet daar niet zo
maar ligt. Je hebt ze zien groeien:
door veel kwelwater en door
samenvloeiing met andere beken. Je
ziet de invloed van de beek op het
landschap. Je ziet de invloed van de
mens op de beek. En je ziet hoe de
beek eruit ziet als de mens de beek
met rust laat.
Maar laten we verder trekken.
1 februari 2010
van De Luysen tot het Woutershof
Verleden jaar waren we gestrand aan de Luysmolen, dus daar vertrekken we om 8
uur voor de vijfde trip langs de Abeek. Een flink laagje sneeuw, waar we dit voorjaar
veel hebben kunnen genieten, geeft de tocht een speciaal karakter. We trekken
langs de vistrap van de Luysmolen. Het Vlaams Gewest heeft hier haar eerste groot
werk uitgevoerd op de Abeek om de vissen te laten migreren.
De Abeek is hier door de mens heraangelegd om molens te laten draaien. Door het
vele stuwen komt ze boven het maaiveld liggen. Ze kan geen lokaal water meer
afvoeren. Daar zorgt een andere
beek voor die min of meer evenwijdig
loopt met de Abeek, ongeveer daar
waar de Abeek zou lopen als er geen
molens zouden zijn.
We hebben een mooi uitzicht op het
open landschap vanaf de oever van
de Molenbeek zoals de Abeek hier
wel genoemd wordt. We lopen al
snel langs de plaats waar vroeger de
Achterste Luysmolen gelegen heeft.
De restanten hiervan kunnen we niet
terugvinden.
Verder door lopen we langs het
natuurgebied De Luysen. Hier
worden de vijvers gevoed vanuit de Abeek. De Abeek zal nog dikwijls water moeten
afgeven vooraleer ze aan de Maas geraakt. Het water van de vijvers zal aflopen naar
de lager gelegen Lossing.

_
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Nog geen kilometer verder zorgt de Abeek voor de voeding van de vijvers van het
Mariahof, ook een natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurpunt. Deze
reservaten zijn paradijzen voor de watervogels die hier in alle rust kunnen verblijven.
We zijn intussen langs grenspaal 160 gekomen, onze eerste kennismaking met “de
grens”. Daar ligt de stuw die o.a. het peil
achter de Luysmolen moet regelen. Hier
vloeide vroeger de Lossing onder de
Abeek door. Ze voerde water van beken
uit Bocholt. Dat water vloeit nu via de
Raam in Nederland naar de Tungelroyse
beek.

De Abeek volgt bijna 1,5 km de
grens
tussen
Stramproy
en
Molenbeersel, waarna ze terug door
Molenbeersel stroomt. Halfweg dit
grensvolgend traject ligt de eerste
Nederlandse watermolen op de
Abeek, de Broekmolen. Aan de
Broekmolen ligt een hoge stuw om
het nodige hoogteverschil te maken
om de molen te laten draaien. Hier is nog geen vistrap geplaatst.
We stappen verder en komen al snel bij de tweede kruising van de Abeek met de
Lossing. In de verte zien we een ree over de Lossing springen. Her en der zie we
sporen van de bever. Bij de aanleg van de Lossing in 1870 heeft men de Lossing op
dit punt in de bedding van de Abeek laten lopen. Voor de Abeek werd een nieuwe
bedding gegraven tot aan de derde kruising aan de Zeg in Molenbeersel, iets meer
dan 4km verder. Zover gaan we
vandaag niet meer geraken.
We stappen verder langs de
gegraven Abeek waarlangs grote
grasvelden
liggen
waar
graszoden worden gemaakt.
Sommige delen liggen zo laag
dat ze met pompgemalen moeten
ontwaterd worden naar de Abeek
of Lossing toe.
Stilaan naderen het Woutershof,
het eindpunt van deze mooie
uitstap. Het Woutershof herbergt
een kampplaats van de Scouts
en Gidsen Vlaanderen.

_
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7 maart 2010
van Broekmolen tot Molenbeersel
Op 7 maart trekken we van grenspaal
159, in de buurt van de Broekmolen, naar
Molenbeersel, maar ditmaal volgen we
de Lossing, die in de oude bedding van
de Abeek loopt tot aan de Zeg over een
afstand van 4,2 km.
Het heeft wat gevroren zo dat de paden
goed begaanbaar zijn. De Lossing is een
rechte uitgraven beek in de buurt waar
vroeger de Abeek liep. De eerste
kilometers
lopen
we
door
het
natuurreservaat Stamprooierbroek dat beheerd wordt door
onze vrienden van Limburgs Landschap. Dit uitgestrekt
broekland is het leefgebied van de bever.
Opeens kunnen we niet verder langs de oever van de
Lossing omdat de begroeiing te geweldig is, en moeten we
een klein ommetje maken. Dit brengt ons langs een
gerestaureerd boerderijtje dat midden in dit woeste gebied
ligt:
het
Unjersthorst.
Het maakt deel
uit van het
domeinbos
Grootbroek
aan oostzijde
van het complex Stamprooierbroek. Het
wordt beheerd door ANB van het Vlaams
gewest. Hier werd ook in samenwerking
met de Watering het Grootbroek aan
beekherstel gedaan. De Lossing wordt
een beetje opgestuwd om de gronden
van het Broek terug te vernatten.
Daarenboven werd in 2009 een deel van
de oude loop van de Abeek, parallel aan
de Lossing, terug in gebruik genomen,
over een afstand van 1,5 km. Hierdoor is
de biologische kwaliteit van de Lossing
gestegen. Ook het waterbergingsvermogen is toegenomen.
Nadat de twee beken terug samenlopen,
volgen we de Lossing nog 700 meter en
komen we aan de beruchte Zegduiker.
Hier vloeide de Lossing onder de Abeek
door richting Ophoven. Maar spijtig
genoeg is rond 1970 de kruising
opgeheven en wordt de Abeek in de
gegraven
Lossing
geleid
richting
_
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Ophoven. Daardoor is de Abeek zijn natuurlijke verbinding met de Maas kwijt
geraakt. De Lossing neemt de bedding van de oude Abeek.
We volgen de historische loop van de Abeek omdat we hopen dat het water van de
Abeek er ooit opnieuw langs zal stromen.
We lopen nu langs het natuurreservaat de Zeg, dat beheerd wordt door het Limburgs
Landschap. De vijvers en poelen van de Zeg worden gevoed door de Abeek en
wateren af in de Lossing. Vóór 1970 was dat omgekeerd. Omdat de Uffelse molen
juist over de grens met Nederland is opgeheven, kon men de loop van de oude
Abeek uitdiepen en werd de Lossing door haar bedding gevoerd. Het
natuurreservaat De Zeg is vooral belangrijk voor de watervogels.
Voorbij De Zeg komen we aan de grote baan in Kinrooi. Hier eindigt deze mooie
wandeling.
1 mei 2010
van Molenbeersel tot Uffelse molen
Op 1 mei gaan we een deel van de Abeek in de Lossingbedding en de laatste
kilometers van de historische Abeekloop op Belgisch grondgebied aflopen. Het voert
ons van Kinrooi naar de Uffelse molen juist over de Nederlandse grens.

We vertrekken aan de zo genaamde Kinrooierkruising. Vroeger liep de Abeek hier
(toen nog Lossing) onder de Itterbeek door. Hier kruisen de Abeek en de Itterbeek
elkaar in een gelijkgrondse kruising. Het water wordt met een verdeelwerk verdeeld
over de twee beken. Het debiet van de Abeek is groter dan de Itterbeek, zodanig dat
het water van de Abeek in de Itterbeek stroomt en het water van de Itterbeek in de
Abeek. In Neeritter en Ittervoort stroomt dus water afkomstig uit Meeuwen.
Nu vervolgen we onze weg stroomopwaarts de Abeek (oude Lossing) richting
Molenbeersel.

_
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Na enige tijd kruisen we de weg van Kinrooi naar Kessenich en komen al snel in een
mooi ingericht natuurgebied de Goort. Via een wandelbrug kom je bij een
recreatievijver.

Maar we gaan verder en komen stilaan tussen de bebouwing en bereiken de weg
van Kinrooi naar Molenbeersel, waar onze vorige tocht geëindigd is. We lopen een
stuk langs de weg tot aan de brug van de Lossing. Hier nemen we even een weg
evenwijdig aan de Lossing tot we buiten de bebouwing zijn. Daarna kunnen we
opnieuw de oever van de Lossing volgen. Ook hier is de oude Abeekbedding
uitgediept en rechtgetrokken. De beek loopt door een gebied met landbouw en
smalle stroken natuurgebied. Hier kan beekherstel mooie resultaten opleveren.
We komen al snel bij de grens met
Nederland aan grenspaal 144. De
Lossing volgt de grens iets meer dan
700 m, tot aan grenspaal 145 waarna
de beek volledig op Nederlands
grondgebied loopt. Maar aan grenspaal
144 heeft de grens een grillig verloop.
Een meander van de oude Abeek is
hier de grens. Hier bestaat het
vermoeden dat er ooit een watermolen
gelegen heeft.

Juist voor dat de Lossing de grens verlaat
is
de
beek
verbreed
zodat
de
stroomsnelheid daalt en het zand
gemakkelijker
afzinkt.
De
Belgische
watering het Grootbroek moet het slib van
de zandvang ruimen.
Eens voorbij de zandvang lopen we op
Nederlands grondgebied en zien aldra de
Uffelse molen opdagen. Deze molen is
mooi gerestaureerd, maar ze heeft geen
water meer aan haar schoepenwiel. In 1963
_
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koopt de Nederlandse overheid de molenrechten en wordt door de verlaging van het
waterniveau buiten werking gesteld. Aan de weg Neeritter-Stramproy bij de Uffelse
molen eindigt onze tocht voor 2010. We hebben ongeveer de helft van het traject
langs de Abeek/Lossing afgelegd.

2011
In 2011 proberen we weer 15 km af te leggen om in 2012 de Maas te bereiken.
Iedereen is welkom op deze tochten. De data van deze wandeling zijn zondag 13
februari, 6 maart en 10 april 2011.
U kunt zich aanmelden bij Paul Capals op tel 011 63 12 89
Paul Capals
_
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BIODIVERSITEIT
2010 ONGEWERVELDE SOORTEN
GEKEND IN 2010

In 2010 werd het onderzoek naar het voorkomen van
ongewervelde soorten in de Abeekvallei afgerond.
Na 7 jaar onderzoek heeft de Werkgroep Ongewervelden,
samen met vele andere vrijwilligers, een belangrijk deel van de
biodiversiteit van de Abeekvallei in beeld gebracht.
Het is ons dus gelukt om in het jaar van de biodiversiteit
minstens 2.010 soorten ongewervelden in de Abeekvallei te
kennen bij naam. Het aantal van 2.050 soorten werd gehaald.
In totaal werden hiervoor bijna 60.000 dieren gedetermineerd.
In de Abeekvallei
bemonsterd.

zijn

nu

alle

voorkomende

biotopen

2010
In 2010 werd het onderzoek verlegd
naar minder bekende groepen, zoals de
bladmineerders. Bladmineerders zijn
insecten, meestal kleine nachtvlinders,
die als larve (rups) minstens een deel
van hun tijd leven binnenin bladeren. De
wandeling van de Bladmijnenwerkgroep
in september in Reppel bracht 75
nieuwe soorten (voornamelijk kleine
motten) voor de Abeek bij, zelfs
9 nieuwe soorten voor de provincie
Limburg en 2 nieuwe soorten voor
Vlaanderen!
Verder leverde de malaiseval op het
Nelishofsveld in Grote Brogel nog enkele
nieuwe soorten.
139 ‘nieuwe’ soorten werden in 2010
waargenomen en toegevoegd aan de al lange lijst op een totaal van 270
waargenomen soorten ongewervelden in 2010. Ook uit de staalnames van de vorige
jaren werden nog nieuwe soorten gehaald.
Locaties
Een overzicht van de voornaamste 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
_
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- 2006: Bocholt: middenloop Abeek, natte ruigten, rietland, kruidenrijke akker
- 2007: Peer: Maastrichterheide natte en droge heide, schraal grasland
- 2008: Meeuwen: natte weilanden, verlaten weekendvijver
- 2009: Meeuwen & Wijshagen brongebied Abeek: ven, veen, natte, droge heide en
bos
- 2010: Grote Brogel Nelishofsveld, akkers en houtkanten
Methode
In totaal werden 37.410 individuen verzameld (gevangen) en later gedetermineerd tot
1.964 soorten door de Werkgroep Ongewervelden. De verzamelde soorten werden
gedetermineerd door 30 deskundigen betrokken bij de werkgroep.
De gegevens werden verder aangevuld met gegevens van 7.500 waarnemingen (van
21.184 exemplaren) uit www.waarnemingen.be. Hiervoor werden alle waarnemingen
van ongewervelden geselecteerd binnen de Abeekvallei (= afstroomgebied van de
Abeek tot de Zuid-Willemsvaart). Deze werden ingegeven door een 40-tal
waarnemers. Deze waarnemingen exemplaren leverden 201 soorten op, waarvan 90
“nieuwe” soorten die zich niet hadden laten vangen in pot-, raam-, licht- en andere
vallen of waargenomen werden door de Werkgroep Ongewervelden.
Van de 20-tal toegepaste vangtechnieken door de Werkgroep Ongewervelden
bleken volgende het meest succesvol wat soortenaantallen aangaat:
Toegepaste
methode

% van het aantal
soorten

Raamval

27%

Bodemval

26%

Malaiseval

21%

Lichtval

19%

Netvangst

17%

Piramideval

13%

Kleurval

8%

Zeven

3%

Kloppen

2%
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+2010 soorten
Hoe we tot die 2010 soorten gekomen zijn vind je in onderstaande figuur.

Evolutie van het aantal gekende soorten
Opmerking: jaar is jaar van staalname, niet altijd dat
van determinatie

Groepen
Een overzicht van de voornaamste groepen:
Spinnen en mijten
297 soorten
Sprinkhanen en krekels
22 soorten
Wantsen
119 soorten
Vlinders
385 soorten
(Dagvlinders 33 soorten,
Nachtvlinders 352 soorten)
Libellen
36 soorten
Vliegen en muggen
199 soorten
(Zweefvliegen 88, Roofvliegen 14, Wapenvliegen 11, Dazen 7, Parasietvliegen 36)

Kevers

699 soorten

(Loopkevers 143, Waterkevers 28, Kortschildkevers 167, Kniptorren 14
Lieveheersbeestjes en kapoentjes 43, Boktorren 18, Haantjes 28, Snuitkevers 21)

Mieren, wespen en bijen

198 soorten

(Mieren 23, Bijen 42, Wespen 6, Graafwespen 83)

_
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Verdeling van de soorten over de systematische soortgroepen

Aantallen
De spin Bospiraat (Pirata hygrophilus) was bij het LIKONA-onderzoek de meest
voorkomende soort met 1.392 exemplaren. Nog tot de top 5 behoren de volgende
soorten: Gewone nachtwolfsspin (Trochosa terricola), Zwartstaartwolfsspin (Pardosa
lugubris), loopkever Kettingschalenbijter (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).
Bij de in Waarnemingen.be ingegeven soorten was de Grijze zandbij de meest
talrijke, gevolgd door de Viervlek, Klein koolwitje, Bont zandoogje en Bruin
zandoogje.
Van een 780-tal soorten werd slechts 1 exemplaar waargenomen of verzameld en
gedetermineerd.
Rodelijstsoorten
Van een aantal soortengroepen zijn rode lijsten opgemaakt.
Rode lijsten geven aan welke soorten zeldzaam, kwetsbaar, (met uitsterven)
bedreigd of uitgestorven zijn.
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In totaal behoort meer dan 1/3 van de waargenomen ongewervelde soorten (180 op
een totaal van 464 soorten), waarvoor een rode lijst is opgemaakt, tot de categorieën
zeldzaam, kwetsbaar of (met uitsterven) bedreigd.
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Op dit ogenblik werden 180 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 180 rodelijstsoorten zijn
er 56 loopkeversoorten en 83 spinnensoorten.
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Bijzondere soorten
Het 7-jarig onderzoek leverde een behoorlijk aantal nieuwe soorten voor Limburg,
Vlaanderen en België op. Over de voor België nieuwe mierensoort werd in het
Jaarboek Abeek 2008
gerapporteerd.

Zeggensteekmier, nieuw voor
België, gevonden op de
Maastrichterheide in 2007
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Jaarverdeling
De meest succesvolle vangst- of
waarnemingsmaand was juni met meer
dan 900 soorten. Bijna de helft van de
soorten werd dus ook in één maand
waargenomen. De minst succesvolle
maanden, minder dan 100 soorten, zijn
zoals
ook
te
verwachten
de
wintermaanden (november tot en met
februari).
Vals witje, Sionia lineata
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De meeste soorten werden gedurende een korte periode gevangen: 2/3 van de
soorten is waargenomen in één of twee maanden
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Gebieden
De meeste soorten (meer dan 600 soorten) werden door de LIKONA-werkgroep
gevonden in het middenstrooms deel van de Abeekvallei in Meeuwen en in het
brongebied (omgeving Monnikswijer op het Schietveld).
Ook de omgeving van het
Monshof in Reppel scoorde
BOCHOLT
hoog.

Legende
2010 2006

PEER
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130
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Wat het aantal rodelijstsoorten
aangaat,
scoorden
het
brongebied en de Maastrichterheide in Peer hoog met elk
meer dan 70 rodelijstsoorten.
30 % van de waargenomen
soorten tot de groep van
zeldzame, kwetsbare, (met
uitsterven) bedreigde soorten.

OPGLABBEEK

500 - 600 soorten

MAASEIK
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AS

600 - 700 soorten
AS

En verder…

verwachten we volgend jaar (2011) nog een uitgebreide rapportering van het
resultaat van de duizenden uren werk dat door vrijwilligers van de Werkgroep
Ongewervelden is gepresteerd.
Op de 20ste jaarlijkse Contactdag LIKONA (UHasselt 15 januari 2011 in de
namiddag) doet Gene Stassen in de reeks voordrachten rond recente
natuurstudie in Limburg het verhaal “2011 verborgen schatten van de Abeek”.
Freddy Janssens
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MONITORING DAGVLINDERS ABEEKVALLEI 2010
EN VIJFDE JAAR INVENTARISATIE VOOR DE VLAAMSE VLINDERATLAS
2010
Ook in 2010 werden de dagvlinders verder opgevolgd in de Abeekvallei en in ons
werkingsgebied. Het was ook het laatste jaar van de inventarisatie. Gevraagd werd
aandacht te hebben voor de zeldzame en bedreigde soorten, de zogenaamde
rodelijstsoorten. De gegevens hiervan komen in de Vlaamse Vlinderatlas, waarvan
de invoer van gegevens afgesloten wordt op het einde van 2010.
Na drie minder goede vlinderjaren waren 2009 en 2010, maar minder dan 2009,
dankzij de mooie en droge zomer goede vlinderjaren. In tegenstelling met 2009 was
er in 2010 helemaal geen invasie van de zuiderse soorten Distelvlinder en Oranje
luzernevlinder (in 2009: 848, in 2010: 19 distelvlinders).
In het werkingsgebied (Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel) werden in 2009 door
maar liefst 37 waarnemers 3.537 vlinders van 34 soorten ingegeven in www.
waarnemingen.be. In 2010 werden dat 2.572 vlinders van 33 soorten genoteerd door
39 waarnemers.
Atalanta, Bruin zandoogje, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia, Kleine parelmoervlinder, Kleine vos, Kleine vuurvlinder, Koninginnenpage en Oranje zandoogje deden
het beduidend beter.
Een beetje hoopgevend is de mogelijke terugkeer van Kleine vos, vroeger een zeer
algemene soort: in 2008 geen, in 2009 4 en in 2010 16 waarnemingen. Bij de
tuinvlindertelling in Nederland was de Kleine vos in 2010 de meest waargenomen
soort. Bij dezelfde telling in Vlaanderen kwam Kleine vos niet in de top 10 voor.
Bont dikkopje, Bont zandoogje,
Distelvlinder, Eikenpage, Groentje,
Kleine ijsvogelvlinder, Koevinkje,
Oranje luzernevlinder en Oranjetipje deden het veel minder goed
(minder dan de helft van het aantal
van 2009).
Kleine ijsvogelvlinder zakte terug
van 8 waarnemingen in 2009 naar
slechts 1 in 2010. In 2009 waren
de waarnemingen voornamelijk
gesitueerd in de Itterbeekvallei en
op Solterheide, in 2010 was er
enkele en voor het eerst een
waarneming in de Abeekvallei.
Kommavlinder werd niet meer
gezien.

Eerste waarneming van Kleine
ijsvogelvlinder in de Abeekvallei

In de Abeekvallei werden 1.044 vlinders en 29 soorten door 8 waarnemers
ingegeven.
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Bijzonder belangrijk (relatief veel waarnemingen ten opzichte van het totaal van de
waarnemingen) is de Abeekvallei voor Heivlinder, Kleine Parelmoervlinder en
Landkaartje.
In de periode 2005-2010 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 34 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).
De top 5 in 2010 was: Klein koolwitje, Bruin zandoogje, Kleine parelmoervlinder,
Atalanta en Citroenvlinder.
De top 5 in 2009 zag er behoorlijk anders uit: Distelvlinder, Klein koolwitje, Klein
geaderd witje, Koevinkje en Bruin zandoogje.

Aantal waargenomen exemplaren per soort in 2010
ten opzichte van het gemiddelde aantal in de periode
2006-2010 voor Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel,
bron: www.waarnemingen.be

Bont dikkopje,
Waarneming
schietveld, 2010

Freddy Janssens
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KLEINE PARELMOERVLINDER in opmars
De Kleine parelmoervlinder die voor het eerst in
2003 terug opdook kende na een stijging tot 2006
een sterke achteruitgang in 2007 en 2008.
Het aantal waarnemingen nam weer toe in 2009
en verdubbelde zelfs in 2010.
Dit jaar werd wel de eerste generatie opgemerkt.
De eerste exemplaren werden in ons
werkingsgebied (Meeuwen-Gruitrode, Peer en
Reppel) én tegelijkertijd ook voor Limburg gezien
op 23 april (omgeving Turfven) en op 25 april
(akkerperceel Nelishofsveld), een week later dan
in de kustduinen.
Op het akkerperceel Nelishofsveld (Grote Brogel), dat speciaal beheerd wordt met
het oog op deze soort werd de soort gezien van 25 april tot 18 september. Niet alleen
Kleine parelmoervlinder doet het er goed, maar ook 15 andere vlindersoorten werden
er opgemerkt in 2010, zelfs een Levendbarende
hagedis.
In totaal werden 107 individuen in 30 km²-hokken
in Peer en Meeuwen-Gruitrode door 15 personen
waargenomen. Dit is verdubbeling van het aantal
waarnemingen t.o.v. vorig jaar (57). In Limburg
werd de Kleine parelmoervlinder 181 maal in 71
km²-hokken, in België 400 maal in ca. 160 km²
hokken opgemerkt. Bijna de helft van de
Limburgse en bijna een vijfde van de Belgische
populatie (gebaseerd op km²-hokken) is dus
”gehuisvest” in ons werkingsgebied.

Bron: waarnemingen van 15 personen opgenomen in www.waarnemingen.be
Freddy Janssens
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VISSEN IN ABEEK EN ZIJBEKEN,
ONDERZOEK INBO EN VISSENWERKGROEP LIKONA IN 2010
Na 6 jaar deed het Instituut voor Natuur en Bosbeheer (INBO) weer een onderzoek
naar het visbestand van de Abeek en haar zijbeken. Ook de Vissenwerkgroep van
LIKONA onderzocht dit jaar de bovenloop van de Abeek en haar zijbeken.
Visonderzoek INBO
Op 6, 7 en 8 april 2010 werd op dezelfde 8 locaties als in 2004 elektrisch afgevist.
De Abeek werd afgevist bij de Neermolen in Ellikom, de Voorste Luysmolen in
Bocholt, Woutershof Molenbeersel, na de samenvloeiing (kruising) Abeek-Itterbeek
en bij de monding in de Maas. De Gielisbeek werd bemonsterd bij de weg PeerMeeuwen, terwijl de Soerbeek bij baan Eppel-Sint-Martensheide bevist werd.
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Hierbij werden 21 vissoorten gevangen, in afnemend aantal: Riviergrondel, Bermpje,
Blankvoorn, Driedoornige stekelbaars, Tiendoornige stekelbaars, Baars, Bruine
Amerikaanse dwergmeerval, Beekprik, Serpeling, Vetje, Amerikaanse hondsvis en
met minder dan 10 Stuks: Snoek, Paling, Zonnebaars, Rietvoorn, Kopvoorn, Pos,
Beekforel, Kwabaal, Bittervoorn en Zeelt.
Niet meer waargenomen t.o.v. 2004 (3, 4 en 5 mei) waren Blauwbandgrondel (exoot)
en Winde.
Nieuw voor 2010 waren: Snoek, Pos en Amerikaanse hondsvis en de sinds 2006
uitgezette soorten Beekforel, Kopvoorn, Kwabaal en Serpeling.
In 1998 werd de Abeek nog uitvoerig bemonsterd op 10 locaties en werden er 21
soorten gevangen, nl. Beekprik, Paling, Riviergrondel, Bittervoorn, Blankvoorn,
Rietvoorn, Zeelt, Bermpje, Bruine Am. dwergmeerval, Beekforel, Driedoornige
stekelbaars, Tiendoornige stekelbaars, Zonnebaars, Baars, Kolblei, Giebel, Karper,
Serpeling, Snoek, Amerikaanse hondsvis en Regenboogforel. Bermpje, Driedoornige
stekelbaars en Tiendoornige stekelbaars waren de meest verspreide soorten.
_
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In ons werkingsgebied werden in 2010 bij de Neermolen volgende 10 soorten in
afnemend aantal waargenomen: Bermpje, Beekprik, Serpeling, Amerikaanse
hondsvis, Beekforel, Kwabaal, Tiendoornige stekelbaars, Driedoornige stekelbaars,
Riviergrondel en Vetje. Van de laatste 5 soorten waren dit slechts één of twee
exemplaren.
Op de Gielisbeek werden Driedoornige stekelbaars, Bermpje, Tiendoornige
stekelbaars en Zonnebaars waargenomen.
Dus in totaal voor de bovenloop Abeek en Gielisbeek 11 soorten, waarvan 4
rodelijstsoorten: Beekprik (ook habitatrichtlijnsoort), Serpeling, Beekforel en Kwabaal.
De laatste 3 soorten zijn het resultaat van uitzettingen.

Kwabaal

Vissenwerkgroep LIKONA
Gezien de beperkte aandacht die in het verleden en ook in 2010 uitgegaan is naar de
bovenloop van de Abeek en zijbeken, werd contact opgenomen met de
Vissenwerkgroep van LIKONA. Met een 3 tot 6 man in de beek (zie omslag van dit
jaarboek) en tot 10 personen op de oever werden het onvergetelijke dagen. In totaal
deed de werkgroep op 5, 16 en 19 juni 2010 op een 20-tal locaties onderzoek. Nog
nooit werd de bovenloop van de Abeek met een aantal zijbeken zo grondig
onderzocht als in juni 2010. Een overzicht vind je op de kaart hierna.

_
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Voor velen van ons (niet-vissers) was het een eerste kennismaking met Beekprik,
een rondbeksoort die nog maar in een beperkt aantal waterlopen in Vlaanderen
voorkomt of met de Kwabaal of Lomp, een zoetwaterkabeljauw in Vlaanderen
uitgestorven soort, die vanaf 2006 jaarlijks uitgezet werd in de Abeek.
In totaal werden ongeveer 1.150 vissen even gevangen en terug uitgezet verdeeld
over 18 soorten.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

B
er
m
pj
B
ee e
kp
S
ri
3d erp k
e
st
l
ek ing
el
ba
a
K
op rs
vo
o
B
e e rn
kf
or
el
K
w
Zo ab
aa
n
l
R neb
iv
aa
ie
rs
rg
r
A
m on
. h de
on l
ds
vi
R
ie
s
tv
oo
rn
G
ie
be
10
l
P
d
st ali
ek ng
el
b
B
la aar
nk
s
vo
or
n
V
et
je
A Kol
m
b
. m le
ee i
rv
al

0

_

54

JAARBOEK 2010 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

NATUURSTUDIE

Cuppensmolen, Watermolen Reppel

)


Losbeek: bermpje, riviergrondel, Am. hondsvis, 3-d stekelbaars,
zonnebaars, kwabaal, 10-d stekelbaars

Abeek: beekprik, kwabaal, bermpje,
Am. hondsvis, kopvoorn, riviergrondel, serpeling
Abeek: kopvoorn, beekprik, bermpje,
serpeling, kwabaal, riviergrondel
Neermolen

Vellerloop: serpeling, beekforel, bermpje,
kopvoorn, beekprik, zonnebaars, kwabaal,
Am. hondsvis, 3-d stekelbaars

Gielisbeek: beekprik, bermpje, kwabaal
Gielisbeek: beekprik, bermpje, 3-d stekelbaars

Hoogmolen 

Abeek: serpeling, beekprik, bermpje, kwabaal,
kopvoorn, 3-d stekelbaars, 10-d stekelbaars
Abeek: serpeling, kopvoorn, bermpje, kwabaal, giebel,
paling, Am. hondsvis, beekprik, 3-d stekelbaars, riviergrondel

Abeek: serpeling, beekprik, bermpje, kwabaal
Abeek: beekprik, bermpje, 3-d stekelbaars

Gielisbeek: 3-d stekelbaars,
bermpje

Abeek: serpeling, bermpje, kolblei, kopvoorn, kwabaal,
riviergrondel, blankvoorn, paling, rietvoorn

Berenheidemolen

Hommelbeek:
(geen vissen)

Abeek: 3-doornige stekelbaars, paling

Dorpermolen

Abeek:
(geen vissen)
Abeek: bermpje, 3-d stekelbaars, serpeling,
giebel, zonnebaars, Am. hondsvis, vetje

Abeek: bermpje, beekprik, 3-d stekelbaars
Bullenbeek: bermpje,
beekprik, 3-d stekelbaars

Abeek: beekprik, bermpje

Abeek: 3-d stekelbaars, bermpje,
zonnebaars, rietvoorn, vetje

Beekprik

Abeek: Am. meerval
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Enkele eerste conclusies:
- Nieuwe soorten voor de bovenloop van de Abeek en zijbeken zijn Serpeling,
Kopvoorn, Kwabaal als gevolg van enkele jaren visuitzetting; deze nemen bijna een derde van het totaal aantal vissen in.
- In vergelijking met de afvissing van 2001 (Meeuwen, Ellikom en Reppel) werden Rietvoorn, Brasem, Zeelt, Baars totaal niet meer waargenomen; slechts
één enkele Blankvoorn werd gevangen aan de Berenheidemolen.
- Geen enkele vis werd waargenomen in de Abeek stroomopwaarts de Dorpermolen en op de Hommelbeek. Ook in de Abeek thv monding van de Hommelbeek kwamen slechts één enkele driedoornige stekelbaars en één paling voor.
Wat de oorzaak is van het (bijna) ontbreken van vis in dit toch structuurvol
deel van de Abeek en Hommelbeek is ons onbekend.
- Beekprik, een habitatrichtlijnsoort, rodelijststatus kwetsbaar, is opgesplitst in 2
populaties:
o Abeek vanaf Bullenbeek tot Meeuwen-centrum en Bullenbeek (aantakking van op de Abeek)
o Abeek tussen monding Gielisbeek tot voorbij de Baan Peer-Bree, inbegrepen de Gielisbeek en de Vellerloop (aantakking)
- Serpeling doet het wat aantallen betreft evengoed als Beekprik en komt op de
Abeek voor tot aan de Dorpermolen. De soort kwam vroeger enkel voor in
Abeek ter hoogte van Beek-Bree en werd uitgezet in het bovenstrooms deel
van de Abeek.
- Beekforel werd enkel waargenomen in het snelstromend deel met kiezelbodem van de Vellerloop opwaarts de Hoogmolen. Ook deze soort werd uitgezet.
- Kwabaal, een sinds 2006 terug geïntroduceerde soort in de Abeek, doet het
bijzonder goed. Kwabaal komt voor in de Abeek van tenminste Grote Brogel
tot aan de Berenheidemolen; ook op de Losbeek in Reppel, Vellerloop in Ellikom en Gielisbeek. De stroomopwaarts de Dorpermolen uitgezette Kwabaal
heeft het niet op die locatie kunnen uithouden.
- Kopvoorn komt op de Abeek voor tot aan de Berenheidemolen en op het snelstromend deel van de Vellerloop. Kopvoorn kwam vroeger (ook bij de afvissing
in 2004) niet voor op de Abeek.
- Meer info wordt opgenomen in een artikel van de Vissenwerkgroep over het
visonderzoek op de A- en Itterbeek in het LIKONA-Jaarboek 2010.
Geraadpleegde bronnen:
- LIKONA Vissenwerkgroep, 2010. Ter beschikking gestelde data Visonderzoek Bovenloop Abeek en zijbeken
- VisInformatieSysteem (VIS), visdatabank van o.a. INBO en ANB op
http://vis.milieuinfo.be/
- Van Thuyne G. en Breine J., 2004, Visbestandopnames op de Abeek. Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer [samenvatting in Jaarboek Abeek 2004]
- Breine J.J., Van Thuyne G., Belpaire C. en Beyens J. 1999. Visbestandsopnames op
de Abeek (1998)
- De Vocht A. Vinnige vissen in de Abeek 1991 in LIKONA-Jaarboek Provinciale Visserijcommissie [overgenomen in Jaarboek Abeek 1995]
- Janssens F. 2006, Terug Kwabaal in de Abeek, Jaarboek Abeek 2006.
Freddy Janssens
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WWW.ABEEK.WAARNEMINGEN.BE
Waarnemingen.be is op tweeënhalf jaar tijd een zeer belangrijk invoerplatform
geworden: meer dan 3,3 miljoen waarnemingen (250.000 foto’s) van meer dan
11.000 soorten werden door bijna 9.000 waarnemers in België ingevoerd via de
online invoersite www.waarnemingen.be.
Ook voor ons is dit invoersysteem heel
belangrijk geworden.
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.
Ook
op
ons
eigen
regioscherm
www.abeek.waarnemingen.be kan je
waarnemingen ingeven en opvragen. Het
voordeel hierbij is dat je direct inzoomt op
ons werkingsgebied en daar bv. direct
onze meest recente gegevens ziet.
Waar in 2008 voor ons werkingsgebied (Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel) 1.924
waarnemingen (431 soorten) ingegeven werden, verdrievoudigde dit voor 2009 naar
5.590 waarnemingen (764 soorten). In 2010 (tot half november) werden bijna 7.000
waarnemingen van 804 soorten genoteerd.
In totaal werden op tweeënhalf jaar tijd meer dan 17.000 waarnemingen van 1.222
soorten in waarnemingen.be ingevoerd door 144 waarnemers.
Hiervan gaven 70 waarnemers meer dan 10 waarnemingen in.

_
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Van 375 soorten (30 % van het aantal soorten) werd slechts 1 exemplaar
waargenomen of ingegeven.
3 op 10 waarnemingen waren hier bij afkomstig van de Abeekvallei, een tiende was
afkomstig van percelen in beheer in deze vallei.
Hieronder een overzicht van de waarnemingen en de waargenomen soorten tot
oktober 2010 in de gemeenten Meeuwen-Gruitrode, Peer en deelgemeente Reppel
verdeeld over de diverse soortengroepen.
Opvallend waren de 211 vogelsoorten, die in bij ons broeden of ten minste
doortrokken.

Als je je eigen gegevens wilt bijhouden en deze ook wil delen met ander, ga dan naar
www.waarnemingen.be of naar www.abeek.waarnemingen.be.
Wil je zien welke soorten in Reppel, Meeuwen-Gruitrode 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.

Freddy Janssens
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MULTISOORTENMONITORING ABEEKVALLEI
Informatie uit onze natuurgebieden
werd tot nu toe lang niet altijd op
een gestandaardiseerde manier
verzameld en opgeslagen. Uit
sommige gebieden is daardoor zeer
volledige informatie aanwezig, uit
andere slechts weinig. Vaak is wel
geweten dat een soort ooit in het
gebied voorkwam, maar niet of dit
nu nog het geval is.
Nochtans is het om verschillende
redenen belangrijk om een goede
en actuele kennis te hebben van de
aanwezige soorten in onze natuurgebieden: voor de evaluatie van
ons beheer, voor de opvolging van de biodiversiteit in onze gebieden, voor de nationale en internationale rapportage rond instandhoudingdoelstellingen, ...
Daarom willen we de informatie over de aanwezige biodiversiteit in onze
natuurgebieden op een meer gestandaardiseerde manier verzamelen.
Om dit een haalbare taak te maken voor de vrijwilligers, werd gekozen voor een multisoortenmonitoring aan de hand van een beperkte basislijst van soorten. Voor elk
natuurgebied werd op het secretariaat van Natuurpunt een specifieke lijst van soorten opgesteld, op basis van de aanwezige natuurtypes in het gebied. Die lijst werd
aangevuld met de soorten van de Europese habitatrichtlijn, doelsoorten uit het beheerplan en aandachtssoorten die we zelf konden toevoegen. Van de soorten op deze lijst wordt gevraagd om jaarlijks minimaal te noteren of de soort voorkomt of niet.
Aantallen en schattingen mogen ook. Zo wordt een tijdsreeks opgebouwd voor elk
gebied, en een overzicht verzameld van de aanwezigheid over gebieden heen.
De multisoortenlijst werd voor het eerst door ons ingevuld en is te raadplegen op
onze website. Onderstaande tabellen geven enkel een overzicht over
soortenaantallen in de verscheidene soortgroepen en in de voorkomende biotopen.
In totaal wordt er gezocht naar 145 soorten
verdeeld over 13 biotooptypes. Hiervoor
werden 211 soort-biotoop aanwezigheden
gecontroleerd.
Hiervan waren volgende aantallen soorten
aanwezig in hun biotoop of hun biotopen:
- 106 soorten “Aanwezig”
- 51 soorten “Zeker afwezig”
- 20 soorten “Gezocht maar niet gevonden”
- 34 soorten “Niet geweten _ Niet gezocht”
De resultaten voor de Abeekvallei voor 2010
vind je hiernaast en in volgende tabellen.
Freddy Janssens
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AANTAL MONITORINGSOORTEN PER SOORTENGROEP IN 2010
SOORTENGROEP

Aanwezig

Bijen, wespen en mieren
Dagvlinders
Geleedpotigen (overig)
Insecten (overig)
Kevers
Libellen
Mossen
Nachtvlinders en micro's
Paddenstoelen
Reptielen en amfibieën
Sprinkhanen en krekels
Vogels
Zoogdieren

Zeker afwezig
7
11
0
0
5
2
0
1
0
7
9
59
5

Gezocht maar
niet gevonden

0
3
0
0
1
1
0
1
3
9
0
26
7

Niet geweten
_Niet gezocht

0
3
3
0
6
2
0
1
0
1
1
3
0

0
1
0
3
1
4
1
3
2
4
6
2
7

AANTAL MONITORINGSOORTEN PER HABITATTYPE IN 2010
MONITORINGSHABITAT

Zeker afwezig

Aanwezig

alle types
alluviale bossen met voorjaarsflora
beken
bronbossen en bronbeken
droge graslanden
droge heide
droge tot vochtige naaldbossen
eiken berkenbos
elzenbroekbos
gebieden met poelen
laagproductieve laagveengemeenschappen van kleine zeggen
landduinvegetaties
nat heischraal grasland
natte ruigten
productieve moeras en
verlandingsvegetaties
rietmoeras
soortenrijke akkers (toegevoegd biotoop)
veenmosrijke elzen en
berkenbroekbossen
vochtige types van de (matig) voedselrijke graslanden
wilgenstruwelen
zoet (matig) voedselrijk open water

Gezocht
maar niet
gevonden

Niet geweten
_ Niet gezocht

15
5
4
2
13
15
3
13
4
2
0

12
1
0
1
2
3
2
3
0
1
3

0
1
0
1
2
4
0
2
0
1
1

6
0
0
0
1
6
1
2
0
1
1

7
1
3
6

2
1
3
4

1
1
1
2

5
3
0
1

3
1
1

5
0
0

0
0
0

1
0
2

2

6

1

1

4
2

1
1

1
1

1
2
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MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN
Opzet
In het kader van monitoring wordt het grondwaterpeil sinds 11 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. Ook
trends zoals een algemene vernatting van de vallei ter hoogte van Grote Brogel en
Reppel hebben een belangrijke impact op flora en fauna en ook op het beheer van
onze hooilanden.
Ondertussen zijn in onze databank meer 7.800 metingen opgenomen.
Weer in 2010
Vooral april, juni en juli waren bijzonder droog. In juni viel er amper 10 mm neerslag.
Augustus door onweersbuien en november door enkele zware regendagen
achtereen waren echter bijzonder nat.
Het jaar 2010 was voor onze regio (gemiddelde waarden voor Genk, Tongerlo en
Kleine Brogel) behoorlijk droger dan een normaal jaar: slechts 660 mm t.o.v. 800
mm. Ukkel echter noteerde een natter dan normaal regenjaar (915 mm).
Door het koude lange voorjaar en ook de bijzonder koude decembermaand was de
temperatuur in 2010 ietsjes kouder dan het normaal (9,6 ° t.o.v. 10 °C).

Figuur: Neerslag in 2010
gemiddelde van Genk Europlanetarium (http://www.europlanetarium.be/waarnemingen/weerstation)
en Weerstation Tongerlo van Peter Ulenaers (http://users.telenet.be/peterulenaers/),
aangevuld met gegevens van Kleine Brogel
_
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Verloop van het grondwater in 2010
De grondwaterstand volgt met enige vertraging de hoeveelheden neerslag en
verdamping.
De normale neerslag in februari en maart en de geringe verdamping in de winter
doen het grondwaterpeil stijgen tot begin april. In de erg droge maanden april, juni en
juli daalt het grondwater snel tot begin juli. Bovenstrooms In de Damp (op korte
afstand van het militair domein) blijft het grondwater nog verder dalen tot half
augustus. Door de zeer droge maand juni en de lage grondwaterstand maken dat het
maaien en hooien ook heel vlot kon verlopen. In de natte augustus- en
novembermaand neemt het grondwater snel toe. In september moet er in de
overstroomde Aabemden gemaaid worden.

Figuur: Maandelijkse neerslag in 2010 mm en gemiddeld grondwaterpeil in 2010 van een 24tal peilbuizen in het natuurgebied Abeekvallei in cm onder of boven het maaiveld:

Figuur: Verloop grondwaterpeilen in 2010
(gemiddelde van 4 raaien van telkens 6 peilbuizen)
_
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Figuur: Verloop grondwaterpeilen in de periode 1999-2010 (gemiddelde van 4 raaien van
telkens 6 peilbuizen)

Overstromingen
De neerslag in augustus doet onze
hooilanden
in
de
Aabemden
overstromen in september.
Terwijl in het weekend van 13-14
november in Vlaanderen heel wat
gebieden onder water liepen, bleef het
in de Abeekvallei beperkt tot een
normale overstroming. Er viel ‘slechts’
46 mm water op 13 november. Ca 30
ha oppervlakte liep onder water
(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. Normaal staat 1 à 2 ha van de
Waterbemden in Reppel het ganse jaar
onder water.
Ter vergelijking: op 7 oktober 2009 viel
er ter vergelijking in Meeuwen op 24
uur tijd 77 mm (recordwaarde voor
Vlaanderen genoteerd).

_
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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 en 2010 (gegevens bekend tot oktober) valt er door de geringere neerslag
terug een lichte daling te noteren. De vennen op het Militair schietveld vielen ook dit
jaar droog, alleen de Monnikswijer en het eerste broek behielden nog water. Ook het
Osseven en het Laambeekven (buiten het stroomgebied van de Abeek) bleven water
houden.
78,5
78
77,5
77
76,5
76
75,5
75
74,5
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figuur: Gemiddelde maand- en jaargrondwaterpeilen in meetpunt 7-0140 Wijshagen (Groote
Heide) 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 2010
Na een koude maand januari en ook koude eerste helft van februari was er een korte
paddentrek de laatste week van februari, om dan volledig stil te vallen. Vanaf half
maart en in slechts 2 weken voltrekt zich bijna de volledige paddentrek.
Overzet Gestelstraat, In den Damp – Wijshagen, FS7659 en FS7660,
x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580

Na een uitstel van 3 weken stelden we
op
vrijdag
19
februari
de
paddenschermen en -emmers langs de
Gestelstraat op. De week er op trekt
een klein aantal (265) dieren over. De
trek valt dan door het vriesweer 2
weken volledig stil. Tussen half maart
en eind maart trekt, op 2 weken tijd,
bijna (95 %) alle dieren over.
Het maximum overgezette dieren op
één dag werd bereikt op 20 maart
(1.405 dieren). Nog nooit eerder in de
16 jaar paddenoverzet, werden er op
een dag (‘s morgens en ‘s avonds
bijeen) zoveel dieren overgezet.
Op die dag was de helft van het aantal
dieren ook aan de overkant, ongeveer
5 dagen later dan het gemiddelde van
de vorige jaren.

In totaal werden er 3.995 dieren
overgezet, wat ten opzichte van 2009 een vooruitgang is van 18 %. In 2009 werden
3.382 dieren overgezet, wat toen een stuk minder was dan 2008 met 4.745 dieren
overgezet.
Van de Gewone pad werden 2.620 stuks overgezet of een derde meer dan in 2009
(3.562 stuks). Rugstreeppad liet zich ook dit jaar niet zien bij de overzet.
Bij de salamanders verdubbelde het aantal alpenwatersalamanders, maar halveerde
de populatie overgezette kleine watersalamander. Ook het aantal vinpootsalamanders nam af.
Het aantal overgezette salamanders ging terug achteruit. In 2007 werden slechts 91
stuks overgezet, in 2008 301 stuks, in 2009 672 stuks, nu 570. De herinrichting van
de Broeken en het wegvangen van de eenden hebben voor een behoorlijke
(tijdelijke?) aangroei van de populatie gezorgd.
Groene kikker en bruine kikker deden het even goed als vorig jaar.

_
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De 5 heikikkers van 2007 vermeerderden tot maar liefst 58 exemplaren in 2008. In
2010 waren dat 33 stuks, evenveel als vorig jaar. De Gestelstaat was ook in 2010 de
enige locatie waar heikikkers in Vlaanderen overgezet werden.

De overzetactie aan de Gestelstraat was in 2010 de derde grootste overzet (na de
Steenstortstraat in Beverlo met 8.530 dieren en de Europawijk in Geel met 5.921
dieren) in Vlaanderen. In 2005 was de overzet In den Damp nog de grootste.
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 73.848 stuks overgezet.

Alpenwatersalamander
Kleine watersalamander
Vinpootsalamander
Groene kikker
Bruine kikker
Heikikker
Gewone pad
Rugstreeppad
Totaal
Aanwezige personen:

2008

2009

2010

34

87

144

286

45

127

331

145

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2

340

294

256

102

317

372

293

141

107

120

88

114

160

126

368

272

208

89

118

51

115

82

68

95

156

284

260

75

30

51

11

26

16

12

87

179

139

36

231

196

418

360

543

489

540

553

633

526

126

86

291

340

381

20

224

105

159

325

522

449

139

141

131

145

236

121

533

385

391

11

10

4

6

10

16

11

4

7

11

16

16

5

58

31

33

271

1.287

2.160

2.227

1.892

3.508

5.420

4.909

4853

5.231

5.542

3.075

2699

3.562

1.954

2620

4

1
3.382

3995

340

2.274

3.034

3.348

3.406

5.438

7.529

6.004

5.864

6.173

6.494

3.640

3002

4.745

469

539

609

531

603

639

415

469

101

167

243

80
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Overzet Brogelerweg - Ellikom, FS7667, x-coörd.: 230.580, y-coörd.: 202.850

Op zondag 21 februari werd hier de paddenoverzet opgezet. Afgebroken werd er op
6 april.
We kenden hier ook een kleine trek de laatste week van februari en een grote trek de
tweede helft van maart.
Het verschil tussen de trek van noord naar zuid en de (terug?)trek van zuid naar
noord bedraagt slechts 7 dagen (gemiddeld 18 t.o.v. 25 maart).
Na het record aantal dieren dat vorig jaar overgezet werd (2.692), viel een afname dit
jaar te noteren: 1.924 stuks of een daling van 29 %. Er werden ongeveer evenveel
dieren in de 2 richtingen geteld: 1004, resp. 919 stuks.
.
In totaal werden 1.924 gewone padden (achteruitgang met 32 %), 269 bruine kikkers
(-5 %), 120 alpenwatersalamanders (-17 %), 3 groene kikkers en 2 kleine watersalamanders overgezet.

2000 2001

Alpenwatersalamander

7

45

2002 2003 2004
57

28

67

2005

2006

64

67

Kleine watersalamander

2007 2008 2009
32

2

Groene kikker

3

1

Bruine kikker

12

141

Gewone pad

208

Totaal

230

86
2

2010
145 120
2
1
1

3

282

269

2

3

2

3

57

109

128

240

125

960

807

886

645

2.135 1.588 1.021 1.510 2.263

1.530

1.147

901

1.025

843 2.442 1.785 1.237 2.083 2.692

1.924

184

485
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Overzet Hellestraat - Ellikom, FS7666, x-coörd.: 230.760, y-coörd.: 202.160
(2 dagen in 2010)
Ook aan de Hellestraat in Ellikom werden door vrijwilligers naar padden gezocht.
Slechts 1 levende pad en 6 doodgereden padden op 4 avonden werden gevonden.
In 2005 werden nog meer dan 400 dieren overgezet. De populatie is hier bijna
helemaal verdwenen

Salamander
Groene kikker

2005
1

2006

2007

2008

1

1

2009

2010

6

Bruine kikker
Gewone pad

437

244

36

6

14

1

Totaal

444

252

40

7

14

1

Overzet Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen, FS7865 & FS7865,
x-coörd.: 232.400, y-coörd.: 201.300 (8 dagen in 2010)
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 82 dieren overgezet op 8-tal avonden. Veel minder dan vorig jaar. Het
aantal verkeersslachtoffers bleef gelijk: in totaal werden 75 doodgereden dieren
opgemerkt: 70 padden, 24 bruine kikkers en 1 alpenwatersalamander.

Bruine kikker

2006
8

2007
5

2008
2

2009
81

2010
2

Gewone pad

196

113

89

206

80

Totaal

204

118

91

287

82

Kikkerdril Bruine kikker
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Overzet Esmeralda Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal - Peer,
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950
Door de lange strenge winter konden we de schermen pas opstellen op zaterdag 27
februari. Dit is een maand later dan andere jaren. Maar de eerste dieren werden al
op zondag 28 februari overgezet, nl. 26 stuks. Daarna kwam er terug een winterprik
en de volgende dieren werden pas half maart overgezet, bij toch nog koude
nachttemperaturen (+ 3°C). De eerste terugtrekkende dieren werden vanaf 25 maart
gesignaleerd.
Op zaterdag 3 april werden de schermen opgeruimd.
In vergelijking met vorige jaren hadden we een heel korte trekperiode: van half maart
tot eind maart. Dit houdt in dat de paddentrek dit jaar eigenlijk op twee weken voorbij
was. Andere jaren gaat dat gespreid over twee maanden.
De piekdag was zaterdag 20 maart met 270 overgezette dieren.

Bruine kikkerkoor
en kikkerdril

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Alpenwatersalamander

77

208

161

113

146

187

Groene kikker

23

47

14

7

3

1

Kleine watersalamander

2010
206

1

Bruine kikker

137

1.098

526

228

271

141

160

Gewone pad

964

1.343

1.578

635

749

680

662

1.201

2.696

2.279

983

1.169

1.001

1.028

Totaal

Er was terug een lichte stijging in het aantal overgezette dieren, maar het zijn nog
steeds heel lage cijfers in vergelijking met de beginjaren 2005 – 2006. Zelfs het
aantal gewone padden ging achteruit.
De groene kikker is in de loop der jaren steeds achteruitgegaan. Dit jaar werd zelfs
geen enkel exemplaar overgezet.
Kleine watersalamanders werden ook niet meer gezien.
_
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Alpenwatersalamander echter doet het
goed met jaarlijks stijgende aantallen. Dit
jaar werden zelfs 206 exemplaren, het
op een na hoogste aantal dat we
overgezet hebben.
Het aantal Bruine kikkers blijft laag. Dit
jaar waren er ook weer heel weinig,
slechts 160 exemplaren.
Er werden meer verkeersslachtoffers
genoteerd dan vorig jaar, nl 51 t.o.v. 45
in 2009.

Het aantal bezoekers lag duidelijk lager
dan vorig jaar, nl 65 t.o.v. 124 in 2009.
Er was wel een publieke overzetdag
minder. Maar vooral de koude dagen
begin maart zorgden ervoor dat de
mensen thuis bleven. Ook dit jaar waren
er geen schoolbezoeken.
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Verloop van de overzet in 2010
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Vergelijking met Limburg en Vlaanderen
In Vlaanderen werden in 2010 137.711 dieren overgezet volgens de cijfers te vinden
op de website van HYLA (www.hylawerkgroep.be). Ter vergelijking werden in 2009
96.764, 2008 86.353, in 2007 103.634, in 2006 181.667 dieren overgezet. Dus een
behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar.
In Limburg werden in 2010 36.294 dieren, in 2009 24.331, in 2008 33.366 dieren
overgezet, in 2007 slechts 23.193 dieren en 34.830 in 2006. Hier is weer een
behoorlijk herstel waar te nemen.
Ons aandeel in de overzetacties ten opzichte van het Limburgs aantal is gedaald en
bedraagt nu 19 %, ten opzichte van Vlaanderen 5 %. Dit komt door een behoorlijke
stijging van het aantal overgezette dieren in Limburg en Vlaanderen en bij ongeveer
gelijk aantal in Meeuwen-Gruitrode en Peer: 7.060 dieren in 2010 t.o.v. 7.105 in
2009.
Aandeel overzetacties in Meeuwen-Gruitrode en Peer t.o.v. het Limburgs aantal
2005
Alpenwatersalamander 65%
Kleine watersalamander 84%
Vinpootsalamander
60%
Bruine kikker
56%
Groene kikker
84%
Heikikker
100%
Gewone pad
33%
Rugstreeppad
100%
37%
Totaal
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%

2010
32%
14%
22%
12%
52%
100%
20%

24% 24% 29% 19%
2007

Groene en bruine kikker

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

Met enkele vrijwilligers werd tijdens Peer Proper op 20 maart en Proper Straatbeeld
Meeuwen op 25 april het zwerfvuil verwijderd langs wegen welke in of langs ons
natuurgebied liggen. We worden daar bedreven in en met voldoende vrijwilligers en
het gebruik van blikjesgrijptangen werden de klussen goed uitgevoerd.
In Peer werden we naar jaarlijks gebruik tijdens de afsluiting, waar alle meewerkende
verenigingen aanwezig zijn, getrakteerd op lekkere soep.
Van de stad Peer en via de gemeente Meeuwen-Gruitrode van Limburg.net
(straat.net) hebben we een financiële toelage ontvangen voor onze deelname aan
deze opruimacties.
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ACTIES
DAG VAN DE MILITAIR 4 JUNI 2010
Militairen zetten zich in voor de natuur
Tijdens de ‘Dag van de Militair’ organiseer ik al enkele jaren een activiteit in ons
natuurgebied in de Abeekvallei, dit jaar al voor de vijfde keer. De bedoeling is er een
leerrijke natuuruitstap voor mijn collega’s van te maken: een educatieve en actieve
kennismaking met de natuur, flora en fauna en natuurbeheer.
Deze activiteit is altijd wel succesvol. Niet dat de opkomst zo groot is, maar de
deelnemers zijn steeds gemotiveerd en zeer geïnteresseerd in de natuur.
Het weer hebben we niet te kiezen, maar nu hadden we prachtig zomerweer.
We zijn net als de vorige 2 jaren gestart met het inzaaien van 2 kleine akkers met
boekweit. Dit gebeurt op de oude manier met de hand.
Vervolgens hebben we oude omheiningen van prikkeldraad rond pas aangekochte
terreinen opgeruimd. De omheining was versleten en niet meer nodig. De
prikkeldraad zou ook onze galloway-runderen hinderen tijdens het grazen.
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ACTIES
Tussendoor zorgde Irène (een collega) voor koffie en vlaai.
Zij was tevens onze fotograaf van dienst.
’s Middags hebben we
gegeten in een frituur in
de buurt.
Na de middag hebben
we
reuzenbalsemien
bestreden (maaien en
uittrekken) langs de
beekoevers.
Reuzenbalsemien
is
een
uitheemse woekerplant
die
zich
agressief
verspreidt in vochtige,
moerassige gebieden en
beekvalleien
en
de
streekeigen flora heel
sterk verdringt.

Aansluitend hebben we een kleine verkenning van de Abeek gedaan.
Als laatste zijn we de amfibiefuiken gaan inspecteren. We hebben enkele fuiken
staan in vijvers die eigendom zijn van Natuurpunt.
De bedoeling hiervan is te inventariseren welke amfibieën er in ons gebied
voorkomen. Deze fuiken moeten dagelijks gecontroleerd en leeggemaakt worden.
Ook hebben we met het schepnet in deze vijver gevist naar de aanwezige kikkers,
padden, salamanders, waterkevers, larven, enz. Alle gevangen of waargenomen
dieren werden netjes genoteerd voor onze database en daarna terug vrijgelaten.

Robert Van Dingenen
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ACTIES
BRBF PEER 16-18 JULI 2010

In samenwerking met Break-Away vzw, de organisator van het Belgium Rhythm ‘n’
Bleus Festival Peer, de stad Peer en onze Natuurpuntafdeling werd ook dit jaar een
inspanning gedaan rondom “het milieu” en rondom mobiliteit. Minder afval op de
weide is het doel. Hierdoor was het weer 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. De bekers werden verkocht aan €
2,00 per stuk, bij teruggave kreeg de koper € 1,50 terug.
Mede door de voordelen van deze bekers werden 2000 herbruikbare bekers in
omloop gebracht, 1.230 bekers werden niet teruggebracht. Volgend jaar kan deze
weer gebruikt worden.
Voor het zesde 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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ACTIES
BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP
13 NOVEMBER 2010 IN PEER
Natuurpunt Limburg organiseert ieder jaar een verkoop van planten.
Voor 2010 het jaar van de biodiversiteit werd een oproep gedaan om de
achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen “een plant van hier” te planten. Tuinen
met streekeigen planten vormen verbindingen en stapstenen tussen de veelal
versnipperde natuurreservaten.
Planten van hier zijn sterk en gezond, ze zijn door de eeuwen heen aangepast aan
ons klimaat, bodem, daglengte. Ze hebben mechanismen ingebouwd om koude
winters te overleven, maar ook een hittegolf met droge periodes kunnen ze aan.
Al deze eigenschappen zitten opgeslagen in hun genen.
De verkoop van deze plantenverkoop gebeurt door de plaatselijke afdelingen van
Natuurpunt. De reclame en promotie voor deze verkoop gebeurt via affiches geplakt
in openbare gebouwen, de website van NP Limburg en van de afdelingen, plaatselijk
reclamebladen.
Met deze actie steunen de mensen onze vereniging en de natuur in hun buurt.
Voor afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer gebeurde dit op de terreinen van de
technische dienst van de stad Peer langs het recyclagepark.
Voor de afhaalplaats Peer hadden 23 mensen bestellingen geplaatst voor een totaal
van 2373 planten en 11 zakjes bloemenzaad.
De bestellingen werden vrijdag 12 november 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 de medewerking.

.
Jan Hendrikx
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KALENDER 2011
WANDELEN

Zondag 23 januari – Winterwandeling Mullemer Bemden
Ontdek de Dommelvallei in hartje winter met een tocht door de Mullemer Bemden.
Vertrek om 14.00u aan de Kringwinkel Peer Steenweg Wijchmaal.
Laarzen of stevige wandelschoenen nodig.
Meer info: Robert Van Dingenen
Zondag 10 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.
Meer info: Michel Broeckmans
Zondag 15 mei – Wandeling bloemrijke hooilanden
Natuurpunt beheert verschillende hooilanden verspreid over de Abeekvallei. Doordat
er
geen
pesticiden
en
meststoffen worden gebruikt
bij het beheer krijgen minder
productieve planten-soorten
ook een kans. In de zomer
levert dit een spectaculair
kleurenpallet van bloeiende
planten op.
Wie wil meegenieten van deze
bloemenpracht
wordt
verwacht om 14.00u aan het
kruispunt
Hoogstraat/Reppelerweg
(knooppunt
06
van
het
fietsroutenetwerk RLKM) in
Grote Brogel.
Laarzen
of
stevige
wandelschoenen
Meer info: Paul Capals
Zaterdag 18 juni – Nachtzwaluwenwandeling
De nachtzwaluw is zonder twijfel een van de meest mysterieuze vogels van
Vlaanderen. Wandel mee door het duister en laat je verrassen door deze zomergast.
De wandeling start om 21.30u aan het kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen.
Laarzen of stevige wandelschoenen
Meer info: Michel Broeckmans
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Zondag 10 juli - Zomerwandeling Mullemer Bemden
Geniet van de geur van bloeiende hooilanden en maak kennis met de schapenbegrazing in de Dommelvallei.
Vertrek is om 14.00u aan de Kringwinkel Peer Steenweg Wijchmaal
Stevige wandelschoenen
Meer info: Robert Van Dingenen
Zondag 31 juli – 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 kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg (knooppunt 06 van het
fietsroutenetwerk RLKM) in Grote Brogel.
Laarzen of stevige wandelschoenen
Meer info: Robert Van Dingenen

Zondag 21 augustus –
Heidewandeling op
Sonnis
(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 Hoeve Schouteden Ossevenstraat 6 Sonnis - Helchteren.
Doe stevige wandelschoenen aan.
Meer info: Michel Broeckmans
Zondag 4 september – Wandeling Solterheide en Baatsbeek
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.
Laarzen of stevige wandelschoenen
_
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Meer info: Willy Lipkens
Zaterdag 1 oktober – Jaarlijkse uitstap: Gerhagen Tessenderlo
In het stiltegebied en natuurpark Gerhagen zijn de laatste jaren intensieve
beheerswerken uitgevoerd. Vooral heel wat uitheemse boomsoorten zijn gekapt. In
bijna gans het domein zijn dunningswerken uitgevoerd. In het natuurreservaat de
Pinnekenswijer is een zeer grote oppervlakte machinaal geplagd. Ook op de
Houterenberg is de open heidevlakte grotendeels hersteld.
Nachtzwaluw en Boomleeuwerik
zijn er na jarenlange afwezigheid
terug als broedvogel.
In dit gebied van oude bossen en
jonge heide worden we rondgeleid
door een plaatselijk gids.
Afspraak:
om 8u voor het samenrijden naar
Tessenderlo: parking Buurthuis
Betonweg
Ellikom
MeeuwenGruitrode,
om 9 u ter plaatse: Eikelhof
Zavelberg 7a Gerhagen Tessenderlo
Meer info Jan Hendrikx
Zondag 11 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).

Opening plankenpad en wandelingen
ELLIKOM-ERPEKOM
Gepland voor 26 juni 2011,
voorlopig nog onder voorbehoud.
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PADDENOVERZETACTIES
We organiseren zowel in Peer
aan de Dommel (Esmeralda
Steenweg Wijchmaal) als aan
het Broek (Gestelstraat) in
Meeuwen paddenoverzetacties.
Op volgende data zijn er
overzetacties om 20.00u:
zaterdagen 5, 12, 19 en 26
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 30 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.
Meer info Jan Hendrikx
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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 afwisselend met iedere 3de zaterdag van de
maand af aan het Buurthuis van Ellikom om 9.00u. Gewerkt wordt tot ongeveer
12.00u.
Gewerkt wordt op volgende dagen:
zondag 16 januari
zaterdag 19 februari
zondag 20 maart
zaterdag 17 september
zondag 16 oktober
zaterdag 19 november Dag van de Natuur.
zondag 18 december
Dag van de Natuur. zaterdag 19 november
Een dag waar zeker iedereen ook een ganse dag de handen uit de mouwen kan
steken. Een halve dag kan ook.
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom om 9.00u en om 14.00u.
Meer inlichtingen Freddy Janssens

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