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VOORWOORD 
 
 
 
 
Het nieuwe jaar staat voor de deur. Tijd om eens samen te vatten wat er in 2011 
allemaal gebeurd is in de Abeekvallei. We mogen terugblikken op een goed jaar. Er 
werden enkele belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van het natuurgebied 
“Vallei van de Abeek”. 
Het begon tijdens de LIKONA-contactdag op de Universiteit Hasselt te Diepenbeek. 
De resultaten van het 7 jaar durende onderzoek van de ongewervelden werden 
voorgesteld: meer dan 2000 soorten werden op naam gebracht. Onze medewerker 
Jaak Evens deed het veldwerk en de medewerkers van LIKONA voerden verdere 
determinatie uit. Met een langdurig applaus brachten de 500 aanwezigen in de 2 
aula’s hulde aan de harde werkers. De Vallei van de Abeek werd eens te meer onder 
de aandacht gebracht met twee bijdragen in het LIKONA jaarboek. In Peer werd 
Jaak genomineerd voor de Vrijwilligersprijs. Een dikke proficiat aan Jaak. 
De uitvoering van de acties voorzien in het Life+ project kwamen op volle snelheid. 
Recent verworven terreinen werden heringericht in functie van de bestemming. Dit 
proces zal de komende jaren verder gezet worden. 
Mogen we 2011 het jaar van het plankenpad tussen Erpekom en Ellikom noemen. 
Na een zoektocht en voorbereiding van ongeveer 10 jaar, werd het plankenpad op 9 
september 2011 officieel opengesteld. 
Op de Dag van de Natuur, 19 november 2011, werd op de gronden die bij de 
vroegere pachthoeve Ooievaarsnest hoorden door vrijwilligers een plankenpad van 
een 20-tal meter aangelegd om met droge voeten de brug over de Abeek te kunnen 
bereiken. Dezelfde dag werd het plankenpad opengesteld in bijzijn van de sponsor 
Burocad. 
Om het lijstje van de plankenpaden af te ronden vermelden we de vlonder die door 
ANB in samenwerking met Landverdediging is aangelegd aan het Broek bij het begin 
de Abeek. Op 18 december 2011 werd deze vlonder officieel aan het publiek 
voorgesteld. 
Op 22 juli 2011 heeft minister Joke Schauvliege meerdere uitbreidingdossiers van 
ons natuurgebied goedgekeurd. De erkende oppervlakte van ons natuurgebied 
verdubbeld met 76 ha tot 157 ha.  
Reuzenbalsemien verwijderen is een van de grote opdrachten voor de komende 
jaren. Deze mooie exotische plant doet het hier zo goed dat ze de inheemse 
plantengroei verdrukt en dit aan een zeer hoog tempo. De Life-medewerkers, 
mensen van Watering de Vreenebeek en onze vrijwilligers hebben dit jaar al zeer 
veel inspanningen gedaan met het verwijderen van reuzenbalsemien langs de Abeek 
en op percelen van Natuurpunt. Voor 2012 worden plannen gemaakt voor een 
gecoördineerde aanpak samen de gemeentebesturen, provincie en Vlaams gewest. 
Einde maart verschijnt eindelijk het lang verwachte boek over de Abeek. “De Abeek, 
een levensader van beide Limburgen” brengt een uitgebreid verhaal over onze 
Abeek van Meeuwen tot Neer. Met dank aan de provincie Limburg. 
 
Wij wensen alle lezers een aangenaam 2012.  
 

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& Penningmeester 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 38 54 
 GSM: 0474 40 79 28          e-mail: jm.hendrikx@skynet.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 
 
Webmaster 
Virginie Van Baelen, Nijsenhof 3, 3990 Grote Brogel  

GSM: 0479 81 63 82          e-mail:vvanbaelen@yahoo.com 
 
 

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  
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  
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Vereniging Natuurpunt Beheer vzw 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
 
Vereniging Natuurpunt Studie vzw 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Instelling Natuurpunt Educatie vzw 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel  
 
Natuurpunt Limburg vzw  
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel  
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
 

 
 
3. Beheercoördinatie 
 
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 
--- 
 
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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LEDEN 
 

 Jaar Meeuwen -
Gruitrode  

Peer Totaal*  

A
an

ta
l 

P
er

so
ne

n
 

1994 28 36 64 
1995 36 52 88 
1996 45 88 133 
1997 57 103 160 
1998 56 106 162 
1999 69 121 190 
2000 74 114 188 
2001 79 120 199 

A
an

ta
l g

ez
in

ne
n

 

2002 69 91 160 
2003 63 83 146 
2004 63 90 153 
2005 77 101 178 
2006 82 128 210 
2007 94 130 224 
2008 98 125 225 
2009 87 120 208 
2010 83 123 208 
2011 88 128 219 

 
* met inbegrip van leden van buiten Meeuwen-Gruitrode en Peer, die zich aangesloten hebben bij onze afdeling  

ALGEMENE  VERGADERING 



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2011 NATUURPUNT  
 6 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 40 euro krijg je een attest 
voor je belastings-aangifte. 
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GEWAARDEERDE VRIJWILLIGER VAN DE STAD PEER 2011: JAAK EVENS 
 
Jaak Evens werd uitgeroepen tot 2de best gewaardeerde vrijwilliger door de SCAP 
(Socio-Culturele Activiteiten Peer). Deze prijs, uitgereikt door de Peerse Raad voor 
socio-culturele verenigingen, is een waardering voor zijn inzet als vrijwilliger. Ook zijn 
vrouw Anita Feyen werd betrokken in deze uitreiking in het Poorthuis op 18 novem-
ber. Schepenen Sigrid Cornelissen en Steven Matheï overhandigden de prijs en de 
bloemen.  
Jaak werd door Natuurpunt Meeuwen-
Gruitrode & Peer voorgedragen als kandi-
daat voor deze vrijwilligersprijs. Hieronder 
lees je de motivatie voor zijn nominatie. 
 
Jaak Evens is een bijzonder gewaardeerde 
vrijwilliger van Natuurpunt en van de Lim-
burgse Koepel voor Natuurstudie. Hij wordt 
door Natuurpunt voorgedragen voor de 
vrijwilligersprijs 2011 voor zijn onvolprezen 
inzet tot kennis van de biodiversiteit in de 
Abeekvallei.  
Hij verzamelde 7 jaren lang (vanaf 2004) 
om de 2 weken, zomer en winter, insecten 
en spinnen in de Abeekvallei. Dit vanaf het 
brongebied op het schietveld van Helchte-
ren-Meeuwen langs Meeuwen, Ellikom, Erpekom, Grote Brogel tot in Reppel. Met 
verschillende technieken, zoals bodemvallen, raamvallen, piramidevallen, lichtvang-
sten verzamelde hij meer dan 40 000 dieren. De bijna 1 000 stalen sorteerde hij ’s 
avonds uit per soortgroep, die dan verder door hem en door een 40-tal medewerkers 
van Werkgroep Ongewervelden van LIKONA op naam gebracht werden. 
Zijn werk alleen was al goed voor 600 uren inzamelwerk en 1 000 uren sorteer- en 
determineerwerk.  
Uiteindelijk werden door Jaak en de specialisten van LIKONA meer dan 2 200 soor-
ten insecten en spinnen op naam gebracht, waarvan verschillende nieuw voor Lim-
burg, zelfs voor Vlaanderen en België.  
Op de LIKONA-contactdag, januari 2011, in de UHasselt kreeg hij bij de voorstelling 
van de resultaten van de 500 aanwezigen een bijzonder warm applaus voor zijn in-
zet. 
Het resultaat is dan ook een nooit gezien werkstuk. Voor het eerst werd een beekval-
lei, in dit geval de Abeek, vanuit verschillende hoeken belicht.  
Dit was niet mogelijk geweest zonder het enthousiasme en de werkkracht van Jaak 
Evens.  
De Abeekvallei en ook de stad Peer staan dank zij hem nu bekend in Vlaanderen als 
een hotspot voor biodiversiteit. En het behoud van de biodiversiteit wordt meer en 
meer belangrijker, nu na het Jaar van de biodiversiteit (2010), de internationale we-
reld de volgende 10 jaar heeft uitgeroepen tot de decade van de biodiversiteit. 
Natuurpunt, die dank ook dankzij haar werking mede zorgt voor het behoud van ook 
voor Europa unieke natuur in de Abeekvallei, is dan ook zeer vereerd Jaak te mogen 
voordragen voor de vrijwilligersprijs 2011 voor het unieke werk dat hij de voorbije ja-
ren geleverd heeft.  



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2011 NATUURPUNT  
 8 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

PERSKNIPSELS 
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BEZOEK ONZE WEBSITE: www.abeek.be  
 

Voor het LIFE+project Abeek: www.life-abeek.be  
 

Surf ook naar www.abeek.waarnemingen.be   
voor alle flora- en faunawaarnemingen  

in ons werkingsgebied 
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 RESERVATENWERKING ABEEKVALLEI  
 
VEILIGSTELLING 
 
Bij Ministerieel Besluit van 22 juli 2011 werd ons natuurgebied erkend als 
natuurreservaat E-209 ‘Vallei van de Abeek’ voor een totale oppervlakte van 
157 ha 76 a en 68 ca. De vorige erkenning was van 2001 voor een oppervlakte 
van 81 ha 17 a 1 ca. Bijna een verdubbeling dus. 
 
In 2011 werd bijna 9 ha aangekocht. 
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt op dit moment 185,57 ha. 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in: 
- Meeuwen: Klokbemden (2,36 ha), Vliegeneindebemden (0,65 ha), Poelbemden 
(0,59 ha), Vlasrootbemden (0,44 ha), Broekkant Het Gehucht (0,40 ha), De Goorten 
(0,23 ha) en Voorbroeken (0,13 ha); 
- Ellikom: Aen de Slagmolen (0,16 ha); 
- Grote Brogel: Nelishofsveld (1,98 ha) en Aabemden (0,44 ha). 
Een gebruiksovereenkomst werd afgesloten voor 1,37 ha in de Voorbroeken. 
Heel op het einde van vorig jaar (niet vermeld in het jaarboek 2010) werd nog een 
huurovereenkomst met de Kerkfabriek van Grote Brogel afgesloten voor gronden 
gelegen Aen de Moleberg / Aen de slagmolen in Ellikom (1,33 ha). 
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2de JAAR LIFE ABEEK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Abeekvallei is één van de waardevolste beekvalleien van 

Vlaanderen en herbergt langsheen zijn loop een grote verscheidenheid aan 
zeldzame natuur. Langs de oevers van de Abeek vinden we venige hooilanden en 
zeer mooie elzenbroekbossen. Deze gaan over in droge zandige valleiflanken waar 
we nog relicten van heide en heischrale graslanden aantreffen. Dit zijn allen 
natuurtypes die zowel op Vlaams als op Europees niveau zeldzaam zijn.  
De Abeek is met zijn omliggende moeras- en heidegebieden dan ook terecht 
opgenomen in het Europese Natura 2000 netwerk van internationaal belangrijke 
gebieden.  
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In 2010 ging het Europees LIFE-project LIFE Abeek van start. Het project vindt plaats 
in twee Natuurpuntgebieden, nl. in onze eigen Vallei van de Abeek en in Sint-
Maartensheide – De Luysen. 
Natuurpunt kan dankzij dit project meerdere hectaren typisch Kempische natuur 
herstellen langsheen de Abeekvallei. Een oppervlakte van 24,85 ha konden we al 
dankzij LIFE aankopen in habitatrichtlijngebied. Een aantal herstelwerken zijn 
uitgevoerd of gestart. Ook is de vallei meer toegankelijk gemaakt door de aanleg van 
plankenpaden. 
Meer over LIFE vind je verder in dit jaarboek. Zie ook www.life-abeek.be. 

 



                                                   NATUURRESERVAAT ABEEKVALLEI  

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2011 NATUURPUNT  
 15 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

REGULIER, INRICHTINGS- EN OMVORMINGSBEHEER  
 
De LIFE-ploeg werkte verder met de afbraak van 
een drietal weekendverblijven, herstelde twee 
hooilanden en rasterde een weide terug in. 

De sociale werkplaats Biehal zorgde voor het 240 
m lange plankenpad doorheen de Abeekvallei 
tussen Erpekom en Ellikom. Begin september kon 
het wandelgebied Erpekom-Ellikom dan ook onder 
grote belangstelling geopend worden. 
De sociale werkplaats ‘Natuur- en landschaps-
zorg’ zorgde zoals de voorgaande jaren in 2011 
voornamelijk voor het reguliere 
beheer. De maai- en hooiwerken 
door de Sociale werkplaats 
verliepen ook dit jaar vlot. De 
meeste hooilanden werden 
tweemaal gemaaid. 
 
Op een 7-tal zaterdagvoormid-
dagen afgewisseld met zondag-
voormiddagen werden er beheer-
werken uitgevoerd. Ook werd er 
nog op vele andere momenten de 
handen uit de mouwen gestoken. 
Op donderdagavonden in de 
zomervakantie werd 
reuzenbalsemien uitgetrokken en 
afgemaaid. De haag rond het Monshof werd gesnoeid. Ook de bramen werden 
gemaaid en berken- en dennenopslag werd uitgetrokken op de heidepercelen Aen 
de Slagmolen in Ellikom. 
 
De Wildbeheereenheid ‘De Korhaan’ hielp ons met de tweede maaibeurt. 
Leerlingen van het basisonderwijs werkten mee in het kader van het 
natuureducatieve beheer. Ook de school Agnetendal kwam een handje toesteken. 
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Op de Dag van de Natuur  werd doorn 
niet minder dan 25 vrijwilligers werd het 
perceel Oyevaersnesthofsveld aan-
gepakt: een plankenpad van 26 m werd 
gelegd ter hoogte van de Veeweide-
loop, Amerikaanse vogelkers werd uit 
een houtkant verwijderd, wilgen gekapt 
in rietland. Het geheel werd afgesloten 
met een receptie samen met sponsor 
Burocad, die de aankoop van het hout 
van het plankenpad betaalde. 
 
Onze 12 galloways verbleven, zoals 
vorige winters, op het Smeetshof in 
Bocholt. 

De dieren werden op 15 april verdeeld over 4 locaties: omgeving Monshof (5 koeien),  
In den Damp (3 koeien), Donderslag (2 ossen), en Ooievaersnesthofveld (2 ossen). 
In de loop van het jaar werden de dieren, behalve die van het Monshof, verschillende 
malen verplaatst. Op 20 mei mochten we een 3 jaar oude stier verwelkomen. Een 
tijdje mocht die verblijven bij de ossen, vooraleer hij op 9 september samengezet 
werd met de 5 koeien op het Monshof. Omdat dus een behoorlijke uitbreiding zit aan 
te komen tegen begin juni volgend jaar, werden twee koeien terug afgevoerd naar 
Mechelen.  
Half november werden ook alle (nu 11 galloways: 6 koeien, 1 stier en 4 ossen) dieren 
terug naar hun winterverblijf bij het Smeetshof in Bocholt gebracht.  
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PLANNING 
 
 
 
Nog een aantal weekend-
verblijven zal (voort) 
afgebroken worden. De 
omgeving ervan zal 
‘vernatuurlijkt’ worden door het 
kappen van coniferen en door 
het opruimen van 
oeverversterkingen rond de 
vijvers.  
Belangrijke habitats zullen 
hersteld worden. Een aantal 
populierenaanplanten zal 
daarbij ook gekapt worden. 
Samen met de Watering De 
Vreenebeek, de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM, 
beheerder Abeek, 1e 
categorie) zal de LIFE-ploeg 
ingezet worden in de 
bestrijding van reuzen-
balsemien. Deze eenjarige, 
maar erg dominerende soort 
vormt een bedreiging voor tal 
van vegetaties in de 
Abeekvallei. 
 
Voor de helft worden deze 
werken gefinancierd met 
Europese middelen afkomstig 
van het LIFE+ project Abeek.  
 
De sociale werkplaats zal in 
het voorjaar in de bossen 
buiten het habitatricht-
lijngebied de Amerikaanse 
vogelkers verder bestrijden.  
In de zomer wordt 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 Meeuwen-
Helchteren (brongebieden Abeek) 
 
Veiligstelling:  
In deze zone werd in 2011 geen bijkomend perceel verworven.  
De oppervlakte van het natuurreservaat gelegen in deze zone blijft op 18,22 ha. 
 
Inrichting en beheer:  
De galloways graasden 
op de Donderslagheide 
van 15 april tot 6 juni en 
op het perceel Bullen van 
6 juni tot 9 september. 
De Maastrichterheide 
werd door paarden 
begraasd in juli.  
De niet meer gebruik-te 
picknickplaats op de 
Donderslaghei werd 
opgeruimd. 

 
Op de Bullen zorgde 
Educatief natuurbeheer 
voor de verdere op-
ruiming van gekapte 
sparren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Heide- en bosbrand 
Een brandende auto op het schietveld deed op 7 en 8 mei 2011 190 ha heide en 
bos in vlammen opgaan. De brand bereikte onze percelen De Bullen. Gelukkig 
graasden er op dat moment geen galloways.  
Enkele Natuurpunters stonden mee in de vuurlijn, hielden de brand in het oog en 
hielpen zelfs mee blussen. 
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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 aangekocht: 
- Vliegeneindebemden: 0,65 ha vijver; 
- Vlasrootbemden 0,18 ha dubbele populierenrij en 0,26 ha berken-elzenbos; 
- De Goorten: 0,23 ha perceel met vijver; 
- Voorbroeken: 0,13 ha aangeplant elzenbos. 
Ook kon een perceel sparrenaanplant met kleine vijver van 1,37 ha in beheer 
genomen worden, verworven door de Vlaams overheid via het voorkooprecht natuur. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 36,98 ha.  
 
Inrichting en beheer: 
Slechts korte tijd: van 15 april tot 6 juni en van 9 september tot 12 oktober graasden 
2 galloway-koeien binnen het raster van In den Damp – Gestelbemden.  
De percelen in de Voorbroeken werden gedeeltelijk gehooid en begraasd.  
Alle streekvreemde beplanting rond twee weekendvijvers op Vliegeneinde werd 
gekapt, verhakseld 
en afgevoerd. Bij een 
vijver werden de 
oevers afgeschuind.  
Bij de andere vijver 
werd begonnen met 
het verwijderen van 
de gewapend 
betonnen 
oeverversterking, 
maar deze bood 
voorlopig nog te veel 
weerstand. Het 
weekendverblijf in de 
Goorten (langs de 
Kapellekesweg) werd 
afgebroken, gesor-
teerd en gescheiden 
afgevoerd.  
 De reuzenbalsemien 
werd tijdens de 
zomerse beheerwerken stroomafwaarts terug gedrongen tot voorbij de weg Klein-
Gestel.  
 
Acties : Overzetactie amfibieën ter hoogte van In den Damp): zie hiervoor verder. 
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ZONE 3: 'Ellikom - Meeuwen'  
 
Gemeente:  
Meeuwen-Gruitrode (Ellikom, Meeuwen), Peer (Grote Brogel / Erpekom) 
 
Locatie:  
Valleigebied gelegen tussen weg Peer - Helchteren en de weg Peer en het 
bosgebied ter hoogte van Erperheide (Stikheide). 
 
Veiligstelling:  
Een enkele, maar wel grote 
aankoop: 
- Klokbemden, Poelbemden en 
Broekkant Het Gehucht: 3,36 ha 
mooi elzenbroek-bos.  
De oppervlakte natuurreservaat 
in zone 3 bedraagt momenteel 
49,92 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
De hooilanden en een deel van 
de rietlanden op de 
Erpecommerbemden werden 
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 afwisselend 
begraasd door 2 galloway-ossen 
tussen 13 mei en 9 september. 
De weide Aen het Kwaed 
Straetje werd driemaal gehooid. 
De sociale werkplaats Biehal 
zorgde voor de aanleg van het 
240 m lange plankenpad 
doorheen de broekbossen van 
de Abeekvallei en een brug over 
de Abeek. Op 4 september kon 
onder grote belangstelling het 
wandelgebied Erpekom-Ellikom, 
goed voor 35 km wandelplezier, 
eindelijk geopend worden. 
 
 
Acties : Overzetactie amfibieën ter hoogte van de Brogelerweg 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 werden een enkele grote, naast twee kleinere aankopen gedaan.  
- Nelishofsveld: 2 jonge loofbossen met een houtkant tussen in, opp. 1,98 ha;  
- Aen de Slagmolen: 0,16 ha weide met enkele grote eiken; 
- Aabemden: 0,44 ha weekendvijver omringd door sparren. 
Ook konden we einde 2010 het verruigde hooiland, oppervlakte 1,37 ha, van de 
Kerkfabriek van Grote Brogel huren ter hoogte van Aen de Molenberg in Ellikom.  
De totale oppervlakte bedraagt momenteel 80,74 ha, waarvan 35,74 ha in Reppel.  
 
Inrichting en beheer : 
Op het Monshof graasden 5 
galloway-koeien tussen half mei en 
half november. Ze kregen begin 
september gezelschap van een 
stier.  
Ook de weide onder het 
Oyevaersnesthof, afgerasterd in 
2010, werd nagenoeg het gehele 
seizoen begraasd: van half april tot 
half november, met een 
onderbreking tussen half mei en 
begin juni. 
Het vroegere weekendverblijf 
Monsbemden in werd volledig 
opgeruimd, de coniferen werden gekapt. 
De percelen Aen het Steenbroek in Reppel werden in de zomer gemaaid en 
afgerasterd. Begin september liepen 
er de eerste 2 galloway-ossen in. 
Op onze percelen Nelishofsveld en 
Monsveld zaaiden we zoals de 
vorige jaren begin juni boekweit. 
Begin november werd er nog rogge 
ingezaaid. Het graan wordt niet 
geoogst en dient als voeder voor de 
akkervogels. Een deel wordt er ook 
geploegd zonder in te zaaien en dit 
voor tal van akkerkruiden. 
Zoals elk jaar werd ook de haag 
rond het Monshof gesnoeid. 
De Sociale werkplaats maaide de 
hooilanden van De Aabemden en 
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rond het Monshof. Het weiland van Nelishofsveld werd ook eenmaal gemaaid. In 
september hooiden de Wildbeheereenheid (WBE) De Korhaan de percelen in De 
Aabemden voor de tweede keer.  
Aan de overkant bij het vroegere weekendverblijf Aan de Slagmolen werden de 
laatste coniferen gekapt. De school Agnetendal trok er de vele rhododendrons uit.  
De stronken werden er met de kraan verwijderd. 
Met het educatief natuurbeheer werd een deel van de opslag van berken en dennen 
in het grote heideperceel Aan de Slagmolen uitgetrokken en afgeknipt. Het kleinere 
geplagde heischraal grasland werd ook gemaaid.  
De weide Aan het Steenbroek werd begraasd door paarden. 
In het voorjaar werd ook een akkerperceel aangeplant met inheems bosgoed en dit 
in het kader van een 
boscompensatie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freddy Janssens 
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EXOTEN 

Opgelet voor het springzaad! 
 
De LIFE-ploeg gaat samen met Watering de Vreenebeek de strijd aan met de 
Reuzenbalsemien. 
 
 Deze lastige exoot, ook wel bekend als “springzaad” 
omdat hij zijn zaden meters ver kan wegkatapulteren, is 
een groot probleem langs veel Vlaamse waterlopen. 
Dankzij zijn drijvende zaden kan hij zich razendsnel 
verspreiden en door zijn forse groei overwoekert hij onze 
inheemse oever- en moerasplanten.  
 
De eerste waarnemingen van Reuzenbalsemien in de 
Abeekvallei dateren van 2001. In 2005 begonnen we als 
vrijwilligers deze op onze percelen uit te trekken en te 
maaien. Het Jaarboek Abeek van 2005 geeft aan dat de 
soort hoofdzakelijk voorkomt langs de Abeek 
stroomopwaarts van de Zuid-Willemsvaart, maar ook 
langs de Soerbeek, Reppelerbeek, Losbeek, 
Veeweiderloop, Bullenbeek en Vellerloop. 
 
Omdat de enige zinvolle aanpak 
een integrale aanpak van het hele 
beeksysteem is, zullen wij de 
komende jaren samenwerken met 
de Watering om zodoende de 
soort maximaal te bestrijden. 
Vanaf volgend jaar (2012) hopen 
wij hier ook de VMM en de 
particuliere eigenaars (via de 
gemeentebesturen) er bij te 
betrekken, zodat ook op hun 
terreinen aan bestrijding kan 
gedaan worden. 
 
Als u zelf ergens een nieuwe 
haard ontdekt, laat het ons dan 
zeker weten, via www.waar-
nemingen.be of via mail. Of als u 
als particuliere eigenaar langs de 
Abeek ook deze woekersoort wil 
aanpakken, maar niet meteen 
weet hoe, contacteer ons dan 
gerust. 
 

Tekst uit www.life-abeek.be, 
aangevuld Freddy Janssens 
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17 JAAR ABEEKVALLEI IN CIJFERS 

Kadastrale oppervlakte 185,5758 ha
in eigendom 159,8344 ha

in huur 25,7394 ha
  in 
Bocholt                      35,5550 ha Reppel: 35,5370 ha
Meeuwen-Gruitrode 99,1901 ha Ellikom: 19,3741 ha; Meeuwen: 55,2947 ha; Wijshagen: 17,5388 ha
Peer 50,8287 ha Grote Brogel: 43,8087 ha; Peer 4,5900 ha

Aantal kadastrale percelen 608
Gemiddelde grootte perceel 0,31 ha

Aantal aankopen 228
Aantal huurovereenkomsten 21

13,05 km Abeek
1,62 km Bullenbeek
0,10 km Hommelbeek
0,60 km Gielisbeek
0,07 km Vlasroterbeek
1,14 km Veeweiderloop
0,55 km Losbeek

In Watering 125 ha Vreenebeek

Aantal aaneengesloten blokken 93

Grootste blok 42,5 ha
Nelishofsveld - Aabemden - Waterbemden - Monsbemden - Monsveld - 
Achter de Pastorij - Reppel dorp - Aen het Steenbroek

Gemiddelde grootte blok 2,0 ha

83,4 ha Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer
22,75 ha Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

116,4 ha Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden
22,9 ha Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode

Europees habitat ca. 55 ha mogelijk bijlage I-habitat Habitatrichtlijn
Reginaal belangrijk biotoop ca. 30 ha in Vlaanderen beschermde habitats andere dan de Europees 

144,12 ha Natuurgebied
11,6 ha Bosgebied
5,6 ha Agrarisch gebied

21,9 ha Agrarisch gebied, landschappelijk waardevol

6,5 ha Duin
20,5 ha Droog zand
24,7 ha Vochtig zand
39,2 ha Nat zand
97,6 ha Veen

3,1 ha Akker
38,0 ha Graslanden
12,5 ha Rietland en ruigtes
1,6 ha Heide

10,7 ha Boomheide
4,7 ha Struwelen
1,6 ha Houtkanten (ca. 3000 m) en hagen (260 m)

101,5 ha Bos
7,0 ha Water (60 poelen en vijvers)
4,2 ha Weekendverblijven (nog te 'vernatuurlijken')

1 ha Paden en wegen (waarvan 550 m plankenpad)

Beheereenheden 400 aaneengesloten oppervlaktes met éénzelfde beheer
overeenkomsten met 8 landbouwers 7,1 ha
In begrazing in 2011 42,0 ha 29 blokken

waarvan door galloways 26,5 ha 11 blokken

Ecotopen (raming)

Oeverlengte in beheer

Europees vogelrichtlijngebied             
(niet integraal)

Europees habitatrichtlijngebied

Gewestplan

Bodem
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2011 
 
Educatief Natuurbeheer 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.  
De boodschap van het educatief natuurbeheer is natuur waarderen en naar waarde 
schatten. 
 
Voor de Abeekvallei zijn Liselotte Bollen en Rien Dekeyser de educatieve medewer-
kers die de introductie, de beheerwerken en de belevings- en onderzoekenmomen-
ten leiden. De pedagogische kennis en de ervaring in het omgaan met kinderen zijn 
een welkome en onmisbare schakel in het project.  
De beheerwerkdagen worden ingepast in de beheerplanning van het natuurgebied. 
De sociale werkplaats doet de voorbereidende werkzaamheden of zijn indien nood-
zakelijk op het perceel aanwezig. 
 
De VBS (vrije basisscholen) van Erpekom, Ellikom, Grote Brogel,Klim-op Meeuwen, 
Klim-op Plockroy, Royke en Reppel hadden ingeschreven. 
 
De leerlingen van Royke Gruitrode hebben op 8 februari op de Oudsberg in Gruitro-
de op een geplagd perceel de dennenzaailingen afgeknipt of uitgetrokken en afge-
voerd. Na de nodige uitleg over de uitgevoerde plagwerken en het herstel van de 
heide gingen de leerlingen onder toezicht van de leerkrachten enthousiast aan de 
slag met kniptang en kruiwagen. Het resultaat mocht gezien worden, de boswachter 
van ANB was tevreden. 
 
VBS Reppel deed op 10 februari dezelfde werkzaamheden op perceel Aen de Slag-
molen in Ellikom. De dennen- en berkenzaailingen waren al tot 1 m hoogte gegroeid, 
dit was voor de kinderen een extra uitdaging om met handzagen deze af te zagen en 

in een grote container te de-
poneren.  
Op 24 juni hebben de leerlin-
gen in de directe omgeving in 
een verlaten weekendvijver 
wateronderzoek gedaan en 
onder begeleiding van gids 
Louis Leen hun wandeling 
gedaan. Via deze wandeling 
komen de kinderen in contact 
met de natuur in hun achter-
tuin. Ze zien ook het resultaat 
van hun beheerwerkzaam-
heden.  
 
 

 
VBS Klim-op Meeuwen is met 82 leerlingen op 24 en 25 februari aan de slag gegaan 
aan De Bullen in Meeuwen. De door de sociale werkplaats afgezaagde sparren wer-
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den door hen aan de kant van dit perceel gestapeld. De manier waarop zij samen 
overleggen en samen werken is een voorbeeld van teambuilding. Door een tweede 
ploeg werd het klein takkenhout bijeen geharkt en in het verlengde van de sparren op 
hopen gelegd. Over enkele jaren zal dit sparrenbos volgens planning verdwenen zijn. 

Dezelfde klassen hebben 
op 9 en 10 juni onder 
leiding van gidsen Robert 
Van Dingenen, Kristine 
Zels en Marc Van Roy in 
de rand van het Militair 
schietveld een wandeling 
gedaan. Er was aan-
dacht voor mieren en 
mierenkolonies, mieren-
leeuw, krekels, kikkers, 
heide en andere planten. 
De educatieve mede-
werkster deed het water-
onderzoek in de vijvers 
In den Damp.  

 
De leerlingen van de 4de, 5de en 6de jaar van VBS Klim-op Plockroy Meeuwen zijn 
de vaste waarde aan de verlaten weekendvijvers aan de Krommendijk. Het is een 
klein gebied, in de directe omgeving van de school en juist geschikt voor deze wijk-
school. Met z’n achten hebben ze op 5 april de bamboe afgeknipt en naar een cen-
trale hoop gedragen. Werklust en samenwerking zijn hen niet vreemd. Op dezelfde 
dag deden zij ook wateronderzoek en de wandeling in en rond de vijver. 

 
Op 23 juni was VBS 
Grote Brogel aan de 
beurt om hun wandeling 
en wateronderzoek te 
doen. 
Onder leiding van de 
gids Louis Leen deden 
zij een wandeling in de 
omgeving van de, naar 
Bokrijk verplaatste, 
slagmolen. De gids 
geeft info over heide-
herstel aan perceel Aen 
de Slagmolen in Elli-
kom. Zij zullen daar la-
ter op het jaar hun be-

heerwerken doen. Het wateronderzoek deden zij in de Abeek. 
De geplande beheerwerken op 28 oktober waren een succes, een volle aanhangwa-
gen houtopslag van dennen en berken werd verzameld om later verhakseld te wor-
den.  
 



                                                                                 NATUUREDUCATIE  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2011 NATUURPUNT  
 32 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

VBS Ellikom en VBS Erpekom hebben op 24 juni respectievelijk in de voor- en na-
middag hun wandeling, wateronderzoek en beheerwerken op dezelfde locatie uitge-
voerd. Voor VBS Ellikom waren de beheerwerken een dubbele beleving, zij deden 
deze samen met de mensen van de Sociale Werkplaats. De werklieden maaiden het 
riet in de Erpecommerbemden terwijl zij het bijeenharkten en afvoerden naar hopen, 
het was een wedstrijd voor de hoogste berg. 
VBS Erpekom is zoals VBS Plockroy present met het 4de, 5de en 6de leerjaar. Het 
gemaaide riet was soms langer dan de kinderen groot waren, wat niet af deed aan 
de inzet en de hoeveelheid afgevoerd en op hopen gelegd riet. Kinderen hebben van 
nature het gezonde competitiegevoel om beter te doen, maar uiteindelijk zijn ze te-
vreden met het gezamenlijk gepresteerd werk. 
  
 
 
Overzicht Educatief natuurbeheer 2011    
 

School Datum 
Aantal 
Leerlingen  Natuurgebied 

Spel/behee rswerken/wandeling/         
wateronderzoek 

VBS Royke 
Gruitrode 8/02/2011 33 Oudsberg  

houtopslag afknippen op geplagd 
perceel en afvoeren 

VBS Reppel 
10/02/2011 17 Aen de Slagmolen Ellikom 

houtopslag afknippen in heide   
en afvoeren 

24/06/2011   

Aen de Slagmolen Ellikom / 
Oyevaersnesthofsveld Gr. 
Brogel wandeling en wateronderzoek 

VBS Klim-op 
Meeuwen 

24&25/02/2011 vm 82 De Bullen Meeuwen  
afgezaagde sparren afvoeren  
en  stapelen 

9/06/2011 nm   
In den Damp/randzone 
militair domein Meeuwen wandeling en wateronderzoek 

10/06/2011 nm   
In den Damp / randzone 
militair domein Meeuwen wandeling en wateronderzoek 

VBS Klim-op 
Plockroy 

5/04/2011 nm 10 Krommendijk  Plockroy                   riet afknippen, afvoeren  
en wandeling 

VBS Grote 
Brogel 

23/06/2011 nm   Aen de Slagmolen Ellikom / 
Oyevaersnesthofsveld Gr. 
Brogel wandeling en wateronderzoek 

28/10/2011 vm 23 
Aen de Slagmolen Ellikom houtopslag afknippen en afvoeren 

VBS Ellikom 

24/06/2011 vm   Duivelsbroek en 
Berenheidebemden 
Meeuwen wandeling en wateronderzoek 

30/09/2011 vm 20 Erpecommerbemden 
Erpekom                                gemaaid riet afvoeren 

VBS 
Erpekom 

24/06/2011 nm 

  

Duivelsbroek  en 
Berenheidebemden 
Meeuwen wandeling en wateronderzoek 

28/10/2011 nm 9 
Erpecommerbemden 
Erpekom                                gemaaid riet afvoeren 

              
 

   Jan Hendrikx 
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CURSUSSEN 
 
Snoeicursus 5 februari 2011 
 
Voor de vijfde maal op rij werd door Pierre Zanders in de boomgaard van Frieda 
Pauwels aan het Monshof in Reppel een snoeicursus fruitbomen gegeven. Het betrof 
de snoei van hoofdzakelijk halfstam in alle fruitvariëteiten. 
Deze cursus is een samenwerking 
van VELT met Natuurpunt. 
Dit jaar was de belangstelling iets 
minder dan voorgaande jaren. Af-
gaande op de vragen geeft dat aan 
er nog veel belangstelling is voor 
eigen fruit.  
Naast het regulair snoeiwerk was er 
dit jaar veel aandacht voor het in-
snoeien van de bomen door afzagen 
van dik opgeschoten hout, om deze 
terug de halfstamvorm te geven, het 
aanzetten tot vorming van jong 
vruchthout en het gemak van pluk-
ken te behouden. 
Hiervoor werd er gesnoeid met de verlengde kettingzaag wat kennis en handvaar-
digheid vereist. De cursisten konden onder begeleiding deze handelingen uitvoeren.  
 
Veel aandacht werd besteed aan de vorm van de fruitboom, zij het spil- of kroon-
vorm, om vandaar uit het gepast snoeiwerk te doen. 
Extra kennis werd bijgebracht aan 
verwijderen van dik dood hout, vooral 
in de gaffel van de kroonvorm, waar 
de kans op kanker groot is. Deze 
wonden werden met het juiste pro-
duct door de cursisten ingesmeerd. 
In deze tuin zijn er zoals in elke an-
dere fruittuin er naast de reguliere 
snoeiwerkzaamheden extra aan-
dachtspunten waarvoor speciale 
snoeikennis nodig is. 
Door deze cursus ieder jaar in de-
zelfde boomgaard te organiseren is 
er een duidelijke evolutie waarneem-
baar in het onderhoud en verjonging 
van deze boomgaard waar lichtinval 
zeer belangrijk is en waardoor er een 
goede gezonde fruitopbrengst is, wat 
het uiteindelijk doel is.  
Warme bio-wijn, warme choco en bio-versnaperingen aangeboden door VELT gaf 
deze cursus weer een extra winters cachet. 

Jan Hendrikx 
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GIDSENWERKGROEP MULLEMER BEMDEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar hebben 249 leerlingen uit 13 klassen van 7 scholen van het basis en secun-
dair onderwijs de natuur, fauna en flora ontdekt in de Mullemer Bemden. Zij werden 
wegwijs gemaakt door 7 gidsen welke in totaal 24 gidsbeurten presteerden. 
Op vraag van de gidsenwerkgroep werd een nieuwe staalnamesteiger aangelegd.  
Tussen de gidsen, de gidsenwerkgroep en de stad Peer wordt voortdurend gecom-
municeerd over mogelijke verbeteringen en aanpassingen.  
 

Jan Hendrikx 
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AFWANDELING VAN DE ABEEK,  
VAN UFFSELSE MOLEN TOT MONDING IN DE MAAS  
 
In 2009 en 2010 hebben we de Abeek afgewandeld van de bron in Meeuwen tot aan 
de Uffelse molen bij de Belgisch-Nederlandse grens.  
In 2011 hebben we de tocht langs de oude loop van de Abeek verder gezet, dit maal 
over Nederlands grondgebied. 
 
20 februari 2011  
van de Uffelse molen in Hunsel tot Grathem langs de Abeek/Uffelse beek 
  
Eens voorbij de Uffelse molen op Nederlands grondgebied krijgt de Abeek 
/Uffelsebeek een ander uitzicht. Het is een herstelde beek. 50 jaar nadat de Abeek 
werd rechtgetrokken heeft men de beek terug een zo natuurlijk mogelijke loop 
gegeven met nieuwe meanders. De bedding bestaat nu uit een diepe smalle 
zomerbedding en daarnaast een brede winterbedding, die de piekdebieten kan 
opvangen. Langs de oevers werd ook een strook voorzien voor natuurontwikkeling. 
Samen met het rechtgetrokken deel dat bij hoogwater nog water voert, stijgt het 
waterbergend vermogen van de Abeek beduidend. 

 

 
Op het traject tussen de Uffelse molen en het 
kanaal Wessem–Nederweert (4,5 km) liggen vijf 
meanderzones met in totaal 3 km nieuwe 
meanders en totaal 1,5 km tussenliggende rechte 
stukken. Op de figuren zien we de plannen, het 
resultaat op Google Earth en de foto van de eerste 
bocht van de eerste meanderzone. De steile 
oevers, in de meanders zijn geschikt voor de 
nestgelegenheid van onder andere de 
oeverzwaluw. De beek heeft voldoende ruimte in 
de breedte om zich verder te op een natuurlijke 
manier te ontwikkelen. 
De rechtgetrokken beek op het einde van de eerste 
meander staat vol water, waar geen stroming op 
zit, maar toch een zekere dynamiek. Deze 
waterpartijen verhogen de natuurlijke kwaliteiten 
van het beeksysteem. Zij vormen rustplaatsen voor 
sommige vissoorten. Ook ander waterleven dat van 
stilstaand water houdt voelt zich hier thuis. 
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De beek ligt ondiep in het landschap. Tussen de beek en de landbouwakkers is er 
een kleine oeverstrook. Deze strook kan bij extreem hoog water dienst doen als 
overstromingsbuffer. 
We zien dat de ontwerpers van de nieuwe meanders zoveel mogelijk variatie 
gebracht hebben. Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft hier goed werk geleverd. 
De Abeek/Uffelsebeek loopt door een oud Maasterras evenwijdig aan de Maas, 
totdat ze later door het Leudal in de Maas kan stromen. De bodem is zandig en ligt 
glooiend. Verspreid in het landschap liggen enkele boerderijen.  
In de verte zien we de dorpskern van Hunsel. Omdat de vallei niet diep is 
ingesneden wordt hier gebouwd tot op de oever van de beek.  
 

In Hunsel stond vroeger het 
gemeentehuis van de kernen Neeritter, 
Ell en Ittervoort. Nu zijn alle dorpen langs 
de Abeek in Nederlands-Limburg 
samengebracht onder de gemeente 
Leudal, waarvan het gemeentehuis in 
Heythuysen is ondergebracht.  
 
Bij het verlaten van het centrum van 
Hunsel moeten we een klein ommetje 
maken om een beek over te steken. Deze 
beek is de monding van een oude arm 
van de Abeek, nu het Langven genoemd. 
Deze beek loopt ten oosten van Haler en 
hier in Hunsel terug samenvloeit met de 
Abeek/Uffelse beek.  
We naderen het kanaal Wessem-
Nederweert. Juist daarvoor werden 
meanders gemaakt aan twee zijden van 
de rechtgetrokken beek. Zo ontstaat een 
groot en drassig natuurgebied. De arm 
aan de linkeroever is tevens verbreed 
zodat de beek meer piekdebieten kan 
verwerken.  

We komen aan het kanaal en moeten een ommetje maken om de overzijde van de 
snelweg en kanaal te bereiken. Maar voor de dieren zou het hier een gevaarlijke 

oversteekplaats zijn. Daarom zijn onder 
de bruggen constructies aangebracht die 
door de dieren gebruikt kunnen worden 
om heelhuids de ander kant van de 
snelweg te bereiken.  
De beek loopt onder het Kanaal Wessem 
–Nederweert via twee grote sifons. Het 
kanaal zorgt voor een verbinding van de 
Maas in Wessem met de Zuid-
Willemsvaart in Nederweert. Het is de 
tweede maal dat de Abeek onder een 
kanaal door geleid wordt. De sifons onder 
het kanaal vormen geen barrière voor 

  Doortocht door Hunsel 

 Snelweg over de Abeek 

met richel (faunapassage) 

Sifon onder het kanaal Wessem-Nederweert 
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een aantal vissen zoals baars, blankvoorn, giebel, kopvoorn, zeelt, riviergrondel, 
rietvoorn en bermpje. 
De Zuid-Willemsvaart staat in ‘s-Hertogenbosch in verbinding met de bevaarbare 
Maas. 
 
GRATHEM 
Onmiddellijk achter het kanaal komen we in een gebied waar veel plaats is gemaakt 
voor de natuur. We zien ruime meanders en ook de beek wordt vrij breed en traag 
stromend. Aan de bomen langs de beek zien we knaagsporen van de bever. 
Op onze tocht hebben we tal van vogelsoorten kunnen opmerken. Het natuurherstel 
komt op gang na het herstel van de beek en de inrichting van de oeverzones. Het 
gaat hier duidelijk de goede richting uit. 

 
Even later lopen we ter hoogte van het kasteel van Buggenum en zien we in de verte 
de kerktoren van Grathem. We lopen dan in een uitgestrekte weide waarrond vroeger 
een grote meander van de beek gelopen heeft. Op de figuur zien we de plannen van 
de normalisatie van de Abeek/Uffelse beek vanaf 1963 in Grathem. Hier werd een 
grote meander afgesneden.  

In het dorp gekomen 
passeren we onmiddellijk 
bij de Grathemer molen. 
Deze molen heeft een 
turbinewiel. Ze is in goede 
toestand en kan nog 
steeds in werking gesteld 
worden. De molen heeft 
een grote vistrap om het 
voor de vissen mogelijk te 
maken stroomopwaarts te 
zwemmen.  
 

Grathem in zicht Plan voor de rechttrekking van de 

Uffelse beek nabij Grathem in 1963 

Grathemer molen  met vispassage  
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6 maart 2011 
van Grathem tot Haelen langs de Abeek/Haelensebeek  
 
Na de Grathemer molen volgen we de beek en zijn we al snel buiten het 
woongebied. We duiken onmiddellijk in een gebied waar slechts enkele jaren 
geleden ook een meanderzone aangelegd werd. Het wordt hier stilaan een mooi 
landschap dicht bij het dorpscentrum van Grathem.  
Het valt ook op dat zo dicht bij het dorp al sporen van de bever te vinden zijn. De 
bever voelt zich duidelijk thuis in de Abeek.  
 
Amper een kilometer voorbij de Grathemer molen eindigt de Uffelsebeek. Het water 
van de Abeek/Uffelsebeek wordt van hier verdeeld over de Abeek/Haelense beek en 
de Panheelderbeek. De Abeek/ Haelensebeek stroomt nu met een gehalveerd debiet 
richting Haelen. 
 

 
Het hoogteverschil op de Abeek/Haelensebeek is maar 1 m over een afstand van 10 
km tussen de Grathemer molen en de Vogelmolen in Haelen. De eerste kilometer 
van de Abeek/Haelense beek loopt door een landbouwgebied. Aan de rechteroever 
is een smalle band aangeplant met bomen. De bodem van de beek is asymmetrisch 
ingericht zodat we bij hoogwater een bredere bedding hebben. Na 1 km is een kleine 
meanderzone ingericht. 
 
BAEXEM 
Daarna begint het mooiste traject van de Abeek/Haelense beek. Over een afstand 
van meer dan 3 kilometer meandert de beek door een brede bekoorlijke vallei. In 
Baexem steken we 
de rijksweg N280 
over en wandelen 
door de vallei die 
eigendom is van 
de Stichting Lim-
burgs Landschap. 
Hier wandelen dat 
is puur genieten 
 

Verdeling van de Abeek/Uffelsebeek (links) over de Abeek/Haelensebeek (midden boven) en De Panheelderbeek (rechts) 
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Haarspeldmeander in Nunhem 

HAELEN 
In de buurt van het Kasteel Aldengoor ligt de Vogelmolen, de enige watermolen op 
de 9 km lange Haelense beek. In 1951 heeft het Waterschap Midden-Limburg het 

stuwrecht van de Vogelmolen afgekocht.  
Een verschil tussen Nederland en België is 
ons intussen opgevallen. De Abeek stroomt 
in Nederland door de woonkernen, terwijl in 
België de beek meestal de 
gemeentegrenzen volgt en op de plaatsen 
waar ze dicht bij de bewoning komt heeft 
ze toch haar natuurlijk karakter behouden. 
 
 
 
 
 

 
 
3 april 2011  
van Haelen tot Neer langs de Abeek/Haelensebeek en Abeek/Neerbeek 
 
NUNHEM 

 
Na de doortocht door het centrum van Haelen loopt de beek in de nabijheid van 

woongebied om dan snel het aanliggende 
Nunhem te bereiken. Over dit deel van 
ongeveer 1500 m is de beek 
rechtgetrokken en uitgediept. Vooral ter 
hoogte van Nunhem was dit nodig om 
wateroverlast in de dorpskern te 
vermijden. In het centrum van Nunhem 
onder de brug is een stuw geplaatst om 
het mogelijk te maken de beek, 
stroomafwaarts de stuw, uit te diepen en 
het water van de nabijgelegen straten af 
te kunnen voeren. Daardoor ontstaat een 
vismigratieknelpunt dat moeilijk is op te 

  Stuw onder de brug van Nunhem   Uitgediepte beek na de stuw in Nunhem 
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lossen omdat er weinig ruimte is. Eens voorbij de bewoning van Nunhem meandert 
de beek doorheen het landschap. Ook hier zijn deze meanders aangelegd langs de 
rechtgetrokken beek. De rechtgetrokken loop fungeert als bypass bij hoogwater. Na 
500 m begint een zone met een drietal kort op elkaar volgende haarspeldmeanders.  
We krijgen al snel weer een ander beeld van de beek. Op een afstand minder dan 1 
km heeft de beek een verrassende diversiteit. Nu wordt de omgeving weer drassig. 
Deze variatie is een troef voor het natuurlijke leven in en rond de beek. 
Even voorbij de laatste brug over de Abeek/Haelensebeek is er een stuw. Vroeger 
bevond zich hier de Ghoormolen, horende bij de Ghoorhoeve, waardoor op oude 
kaarten de Abeek, Ghoorbeek genaamd werd.  

Vlak achter de stuw vloeit onze beek 
samen met de Neerbeek. De Neerbeek 
begint aan de samenvloeiing van de 
Tungelroysche beek en de Roggelsebeek. 
De Abeek/Haelense beek voert beduidend 
minder water dan de Tungelroyse beek.  
 
NEER 
De gemeenschappelijke beek wordt nu 
Neerbeek genoemd, naar het dorp Neer 
waar we nu zijn aangekomen.  
De Neerbeek, die rond 1960 is verbeterd, 
heeft vanaf 2007 opnieuw ruimte gekregen 

en er zijn enkele meanders aangelegd. De 
bodem, die verontreinigd was met vooral zware metalen, werd gereinigd.  
We gaan onder de Napoleonsweg (N273) door en beginnen aan de laatste 
kilometers van de tocht naar de Maas. De werken aan de hermeandering zijn nog 
maar juist uitgevoerd en de valleigronden zijn met gras ingezaaid om afkalving tegen 
te gaan. Door de hermeandering krijgt de beek meer ruimte, ze kan meer water 
bevatten en de stroomsnelheid neemt af. Er zullen luwten ontstaan en zones met 
snelstromend water. Dit bevordert de biodiversiteit in het water. We zien dat de 
oevers zich nog niet gestabiliseerd hebben Door stenen in de oevers te verwerken 
kan het proces gestuurd worden om bruggenhoofden te beschermen. 
We wandelen verder en komen aan de brug bij Gendijk. Deze brug volgt de dijk die 

het achterland moet beschermen bij hoog water van de Maas. Er is tevens een 
afsluitbare dijk aangebracht. Zo kan het dorp beschermd worden en het water van de 
Neerbeek via een bypass naar de Maas worden afgevoerd.  
 

 Samenvloeiing van de Abeek met de Neer 

 Oeverversterking om de bruggen te beschermen  Afsluitbare dijk 
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Intussen lopen we langs 
de Fridesse Molen. Het 
water voor de molen kan 
opgestuwd worden en af-
geleid naar de molen.  

 
 
 
 
 
 
We lopen verder en 
komen aan de grote stuw 
aan de Maasdijk. Deze 
dijk moet het centrum van 
Neer beschermen bij 
hoogwater van de Maas. 
Hier zijn de 
herinrichtingswerken nog volop bezig (anno 2011). De vispassage zal opnieuw 
aangelegd worden. 
Na deze stuw staat de Neerbeek rechtstreeks in contact met de Maas. In 2011 
worden de laatste meanders aangelegd samen met een nieuwe vispassage. 
Wat verder loopt de beek onder het laatste voetgangersbruggetje door om uiteindelijk 
in de Maas uit te monden.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we hopen dat het water van de Abeek ooit terug door haar historische loop kan 
lopen. We verwijzen naar het boek “De Abeek, levensader door de beide Limburgen”, 
waar deze wandelingen uitvoeriger aan bod komen.  
 

Paul Capals 

  Ijsberen in de Abeek/Neerbeek 

  Voetgangersbruggetje vóór de monding in de Maas 

Fridesse Molen 
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Aan de oever van de Maas  dronken we  een 

lekkere pint na een tocht van 60 km langs de 

Abeek, een onvergetelijke ervaring. 

Met droefenis in ons hart denken we terug aan 
onze vriend Henri Peeters die helaas plotseling 
is overleden op 25 november 2011. 
Hij was een trouwe gezel op onze tochten. 
We zullen hem missen. 
We willen  deze Abeekwandelingen aan hem 
opdragen. 

  De Abeek/Neerbeek vloeit rustig in de Maas 
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BIODIVERSITEIT  
MEER DAN 2010  
ONGEWERVELDE SOORTEN 
GEKEND IN 2010 
 
In 2010 werd het onderzoek naar het voorkomen van 
ongewervelde soorten in de Abeekvallei afgerond. 
 

 
 
 
Op de 20ste jaarlijkse Contactdag LIKONA, 
UHasselt 15 januari 2011 deed Gene Stassen 
het verhaal “2011 verborgen schatten van de 
Abeek” voor een publiek van 500 mensen.  
 
 

Jaak Evens deed het veldwerk, de 
eerste uitsorteringen, medewerkers 
van LIKONA voerden verdere 
determinatie uit.  
 
Met een langdurig applaus brachten 
de 500 aanwezigen in de 2 aula’s 
hulde aan de harde werkers.  

 
 
 
 
Een uitgebreid artikel over de ongewervelde 
fauna van de Abeekvallei verscheen in augustus 
2011 In het LIKONA-jaarboek 2010.  
 
In totaal werden 40 700 dieren verzameld (ge-
vangen). Dertig deskundigen van de Werkgroep 
Ongewervelden hebben 2 096 soorten insecten, 
spinnen en andere ongewervelde gedetermi-
neerd (stand eind 2011). 
Voor meer gegevens wordt naar dit artikel 
verwezen en naar het Jaarboek Abeek 2010. 
 

 
Freddy Janssens 
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WWW.ABEEK. WAARNEMINGEN.BE  
 
Waarnemingen.be is op enkele jaren tijd het belangrijk invoerplatform geworden: 
meer dan 5,5 miljoen waarnemingen (en 500.000 foto’s) van meer dan 13.000 
soorten werden door meer dan 10.000 waarnemers in België ingevoerd via de online 
invoersite www.waarnemingen.be. 
Ook voor ons is dit het invoersysteem. Waarnemingen gaan nooit meer verloren. Zelf 
heb je nu altijd een overzicht van je eigen waarnemingen.  
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) 2.177 
waarnemingen (463 soorten) ingegeven werden, verdrievoudigde dit voor 2009 naar 
5.523 waarnemingen (760 soorten). In 2010 werden 7.259 waarnemingen van 790 
soorten genoteerd, in 2011 10.378 waarnemingen van 902 soorten door 140 
waarnemers. Het aantal waarnemers, waarnemingen per jaar en waargenomen 
soorten loopt dus behoorlijk op.  
Zelfs 2.907 ‘oude’ waarnemingen (van voor 2008 toen waarnemingen.be 
operationeel werd) werden ingegeven door 29 waarnemers. De oudste 
waarnemingen dateren van 1992. 
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In totaal werden op drieënhalf jaar tijd 28.154 waarnemingen van 1.549 soorten in 
waarnemingen.be ingevoerd door 219 waarnemers. Die 28.154 waarnemingen 
maken een 0,5 % uit van de Belgische waarnemingen, de 1.549 soorten vertegen-
woordigen 7 % van de in waarnemingen.be ingegeven soorten (13.023). 
 
1 op 5 waarnemingen waren hier bij afkomstig van de Abeekvallei (6.100 
waarnemingen). 
Van de 3.049 vanaf 1972 gekende soorten voor de Abeekvallei werden er 620 
soorten (ook) in waarnemingen.be ingegeven. Een 200-tal soorten hiervan werden 
enkel via waarnemingen.be in gegeven. 
 
Hieronder een overzicht van de waarnemingen en de waargenomen soorten tot eind 
2011 in de gemeenten Meeuwen-Gruitrode, Peer en deelgemeente Reppel verdeeld 
over de diverse soortengroepen. 

 
Opvallend waren de 226 vogelsoorten, die bij ons waargenomen werden. De 
vogelwaarnemingen maken bijna de helft (49 %) van het totaal aantal waarnemingen 
uit. 
 
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 

1.513 soorten 28.154 waarnemingen 
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ZELDZAME SOORTEN VAN 2011 
 
In totaal werden in 2011 in ons werkingsgebied Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel 
632 waarnemingen (6 % van het totaal aantal waarnemingen) gedaan van 89 zeld-
zame soorten en 93 waarnemingen (1 % van het totaal aantal waarnemingen) van 13 
zeer zeldzame soorten. 
Hieronder is een oplijsting van alle waarnemingen in ons werkingsgebied van zeld-
zame en zeer zeldzame soorten te vinden, zoals ingegeven in waarnemingen.be. 
De (zeer) zeldzame soorten die (ook) in de Abeekvallei waargenomen werden staan 
het grijs aangegeven. 
 
 

ZELDZAME SOORTEN  
ZEER ZELDZAME SOORTEN 
2011 GEBIEDEN 

   PADDENSTOELEN 

Baretaardster Peer 

Roze stinkzwam Peer 

MOSSEN EN KORSTMOSSEN 

IJslands Mos De Oudsberg 

   PLANTEN 

Bolderik Abeekvallei Grote Brogel 

Galigaan Peer - Dommelvallei 

Kranskarwij Peer - Dommelvallei 

Akkerleeuwenbek Abeekvallei Grote Brogel 

Beenbreek Militair Domein  Meeuwen/Helchteren  

Bleekgele hennepnetel Abeekvallei Ellikom 

Bosmuur Erpercommerbeemden 
Brede ereprijs (subsp. teucri-
um) Erpercommerbeemden 

Daglelie (alle soorten) Erpercommerbeemden, Peer - Dommelvallei 

Draadrus Peer - Dommelvallei 

Duizendknoopfonteinkruid Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer - Dommelvallei 

Dwergviltkruid Militair Domein Meeuwen/Helchteren  

Gevlekte orchis s.l. Peer 

Gevlekte orchis s.s. Abeekvallei Grote Brogel 

Groot blaasjeskruid Wijshagen 

Heidekartelblad Militair Domein Meeuwen/Helchteren  

Klein glidkruid Peer - Dommelvallei 

Kleine veenbes Wijshagen 

Klokjesgentiaan Maastrichterheide Peer, Militair Domein  Meeuwen/Helchteren  

Knolsteenbreek Peer - Dommelvallei 

Koningsvaren Abeekvallei Ellikom 

Liggende vleugeltjesbloem Abeekvallei Wijshagen 

Mispel Peer 

Moeraskartelblad Peer 

Moerasstreepzaad Erpercommerbeemden 
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ZELDZAME SOORTEN  
ZEER ZELDZAME SOORTEN 
2011 GEBIEDEN 

Moeraswederik Abeekvallei Meeuwen 

Moeraswolfsklauw Wijshagen 

Overblijvende ossentong Peer - Dommelvallei 

Rivierfonteinkruid Bocholt 

Rode dophei De Oudsberg, Solterheide, Turfven en Ruiterskuilen, Wijshagen 

Steenanjer Kleine Brogel, Turfven en Ruiterskuilen 

Stijve ogentroost Kleine Brogel, Wijshagen 

Stippelvaren Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek) 

Straatwolfsmelk Bocholt 

Tongvaren Erpercommerbeemden 

Verspreidbladig goudveil Erpercommerbeemden,  Abeekvallei Meeuwen 

Viltkruid (alle soorten) Kleine Brogel 

Voorjaarsganzerik Kleine Brogel 

Wilde gagel Bocholt 

   SLAKKEN 

Wijngaardslak Militair Domein Meeuwen/Helchteren  

   INSECTEN 

Steenvlieg Nemurella pictetii Abeekvallei Ellikom 

Bandheidelibel Peer 

Bosbeekjuffer Erpercommerbeemden, Abeekvallei Grote Brogel, Ellikom, Peer - Dommelvallei 

Bruine Korenbout Peer – Dommelvallei 

Gewone Bronlibel Peer – Dommelvallei 

Koraaljuffer Turfven en Ruiterskuilen 

Venwitsnuitlibel Abeekvallei Wijshagen, Turfven en Ruiterskuilen 

Boskrekel Gruitrode, Kleine Brogel, Peer (dg), Peer - Dommelvallei, Turfven en Ruiterskuilen 

Moerassprinkhaan Abeekvallei Reppel, Peer - Dommelvallei, Turfven en Ruiterskuilen 

Negertje Peer 

Snortikker Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer 

Bont dikkopje Abeekvallei Wijshagen, Peer (dg), Turfven en Ruiterskuilen 

Bruine eikenpage De Oudsberg, Kleine Brogel 

Heideblauwtje Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen 

Heivlinder 
Maastrichterheide Peer, Abeekvallei Wijshagen, Kleine Brogel, Militair Domein  
Meeuwen/Helchteren, Wijshagen 

Kleine ijsvogelvlinder 
De Oudsberg, Gruitrode, Gruitroderheide, Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek), Sol-
terheide, Turfven en Ruiterskuilen 

Kleine parelmoervlinder meerdere gebieden (20) 

Kommavlinder Maastrichterheide Peer, Kleine Brogel 

Bruine metaalvlinder Militair Domein Meeuwen/Helchteren  

Donkere wapendrager Militair Domein Meeuwen/Helchteren  

Espenblad Militair Domein Meeuwen/Helchteren  

Gelijnde witvlekmot Militair Domein Meeuwen/Helchteren  

Gevlekte winteruil Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen 

Goudhaaruil Militair Domein Meeuwen/Helchteren  

Groenige orvlinder Militair Domein Meeuwen/Helchteren  



                                                                                        NATUURSTUDIE  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2011 NATUURPUNT  
 48 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

ZELDZAME SOORTEN  
ZEER ZELDZAME SOORTEN 
2011 GEBIEDEN 

Kleine hagenheld Kleine Brogel 

Phegeavlinder De Oudsberg, Grote Brogel, Kleine Brogel, Peer (dg), Peer - Dommelvallei 

Roodkopwinteruil Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer - Dommelvallei, Wijshagen 

Vals witje Abeekvallei Grote Brogel 

Veenheide-uil Militair Domein Meeuwen/Helchteren  

Boogkommazweefvlieg Peer 

Veenhommel Peer 

Gestreept Lieveheersbeestje Peer – Dommelvallei 

  VISSEN 

Serpeling Abeekvallei Bree 

   REPTIELEN EN AMFIBIEËN 

Gladde Slang Turfven en Ruiterskuilen, Wijshagen 

Heikikker 
Abeekvallei Meeuwen, Militair Domein  Meeuwen/Helchteren, Turfven en Ruiters-
kuilen, Wijshagen 

Kamsalamander Wijchmaal 

Knoflookpad Peer 

Poelkikker Turfven en Ruiterskuilen 

Rugstreeppad Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer 

Vinpootsalamander De Oudsberg, Wijshagen 

   VOGELS 

Frater Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijchmaal 

Graszanger Erpercommerbeemden 

Grauwe Fitis Peer (dg) 

Hop Maastrichterheide Peer 

Klapekster 
Helchteren, Kleine Brogel, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer (dg), Wijs-
hagen 

Kraanvogel meerdere gebieden (13) 

Kwartelkoning Grote Brogel 

Middelste Bonte Specht Militair Domein Meeuwen/Helchteren  

Rode Wouw 
Meeuwen, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer (dg), Turfven en Ruiterskui-
len, Wijshagen 

Roodpootvalk Peer (dg) 

Ruigpootbuizerd Kleine Brogel, Peer 

Slangenarend 
Abeekvallei Wijshagen, Kleine Brogel, Militair Domein Mee uwen/Helchteren, 
Peer (dg) 

Snor Wijshagen 

Velduil Bocholt, De Oudsberg, Meeuwen, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer 

Zwarte Ooievaar Ellikom, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen 

Zwarte Wouw Bocholt, Ellikom, Wijchmaal 

   ZOOGDIEREN 

Prevosteekhoorn Bocholt, Grote Brogel (1 ontsnapt exemplaar) 
 
 
 
 

Verwerking van gegevens 2011 geëxporteerd uit www.abeek.waarnemingen.be  
 Freddy Janssens 
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MONITORING DAGVLINDERS ABEEKVALLEI 2011 
 
2011, een raar vlinderjaar 
 
Ook in 2011 werden de dagvlinders verder opgevolgd in de Abeekvallei en in ons 
werkingsgebied. Er werd nog meer dan ooit gezocht naar zeldzame soorten. 
 
2011 was een heel onvoorspelbaar jaar voor vlinders. De droogste en zonnigste 
lente ooit gemeten had tot gevolg dat verschillende voorjaarssoorten het heel goed 
deden. De zomer was dan weer natter en somberder dan ooit.  
Door het droge en warme najaar hebben heel wat soorten wel langer kunnen vliegen. 
 
Wat aantal genoteerde aantal vlinders betreft scoort 2011 beter dan de vorige jaren.  
In het werkingsgebied (Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel) werden in 2011 door 
maar liefst 56 waarnemers 3.366 vlinders van 32 soorten ingegeven in www. 
waarnemingen.be.  
In 2010 werden 2.560 vlinders van 33 soorten genoteerd door 36 waarnemers. 
In 2009 werden 3.155 vlinders van 34 soorten genoteerd door ook 36 waarnemers. 
 
In 2011 was er in tegenstelling met 2009 ook helemaal geen invasie van de zuiderse 
soorten Distelvlinder (in 2009: 848, in 2010: 19; in 2011: 2 distelvlinders) en Oranje 
luzernevlinder. 
 
Vele soorten deden het beduidend beter (of werden ook meer genoteerd) in 2011 
t.o.v. 2010 (2x meer waarnemingen): 
Kleine ijsvogelvlinder, Eikenpage, Kleine vos, Koevinkje, Groot dikkopje, Hooibeestje, 
Bont zandoogje, Boomblauwtje, Zwart-
sprietdikkopje, Oranjetipje, Bont dik-
kopje, Citroenvlinder, Kleine parelmoer-
vlinder en Dagpauwoog. 
 
Hoopgevend is de terugkeer van Kleine 
vos, vroeger een zeer algemene soort: 
in 2008 geen enkele waarneming, in 
2009 4, in 2010 16, in 2011 zelfs 71 
waarnemingen. 
Bij de tuinvlindertelling in Vlaanderen 
kwam Kleine vos voor het eerst weer in 
de top 10 voor, in Limburgse top 10 nog 
niet. 
 
Opvallend is het relatief groot aantal (16-tal) waargenomen Kleine ijsvogelvlinders in 
de Itterbeekvallei, Oudsberg, Gruitroderheide en Solterheide. Vorig jaar was er 
slechts 1 waarneming in ons werkingsgebied, nl. in de Abeekvallei. Dit jaar werd daar 
geen enkele waargenomen. 
 
Veel slechter deden het Icarusblauwtje, Klein koolwitje en Kleine vuurvlinder (minder 
dan de helft van de waarnemingen van vorig jaar). 
 

Kleine vos 
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Er werd dit jaar meer gezocht dan de vorige jaren naar zeldzame soorten: 
Nieuw zijn de waarnemingen van de rodelijstsoort Bruine eikenpage op de militaire 
basis van Kleine Brogel en op de Oudsberg. In totaal werden 3 individuen 
waargenomen. 

 
Kommavlinder, Geelsprietdikkopje en Heideblauwtje werden dan ook meer 
opgemerkt in 2011. 
 
De top 5 van 2011 waren in afnemende volgorde: Kleine parelmoervlinder, 
Koevinkje, Citroenvlinder en Bruin zandoogje. 
In 2010 zag de top 10 er anders uit: Klein koolwitje, Bruin zandoogje, Kleine 
parelmoervlinder, Atalanta en Citroenvlinder. 
De top 5 in 2009 zag er ook behoorlijk anders uit: Distelvlinder, Klein koolwitje, Klein 
geaderd witje, Koevinkje en Bruin zandoogje. 
 

Kommavlinder,  
waarneming schietveld, 2011  

Bruine eikenpage, eerste 
waarneming in 2011  

Eikenpage, meer 
waargenomen in 2011 
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In de Abeekvallei werden in 2011 852 vlinders en 28 soorten door 9 waarnemers 
ingegeven. In 2010 werden in de Abeekvallei werden 1.044 vlinders en 29 soorten 
door 11 waarnemers ingegeven. 
 
In de periode 2005-2011 werden in totaal 35 soorten (zwervers als de 
luzernevlinders meegerekend) gevonden van de 45 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 nu 9 rodelijstsoorten:  
- Kleine parelmoervlinder (met uitsterven bedreigde soorten), 
- Bont dikkopje, Grote vos en Kommavlinder (bedreigde soorten), 
- Groentje, Heideblauwtje, Heivlinder en Bruine eikenpage (kwetsbare soorten). 
- Kleine ijsvogelvlinder (kwetsbare soort). 
 
 
 

Aantal waargenomen exemplaren per soort in 2011 
ten opzichte van het gemiddelde aantal in de periode 
2006-2011 voor Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel, 
bron: www.waarnemingen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Freddy Janssens 
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Kleine parelmoervlinder, meest geziene vlindersoort in 2011  
 
De Kleine parelmoervlinder, die voor het 
eerst in 2003 terug opdook, kende na een 
stijging tot 2006 een achteruitgang in 
2007 en 2008.  
Het aantal waarnemingen nam weer toe 
in 2009 en verdubbelde in 2010 en 
verdrievoudigde in 2011. 

Dit jaar werden door het mooie droge 
voorjaar en ook het droge warme najaar 

kleine parelmoervlinders opgemerkt tussen 7 
april (bijzonder vroeg) en 20 november 

(bijzonder laat). Door 3, mogelijk 4 
opeenvolgende generaties, was de soort 

bijna 8 maanden van het jaar waarneembaar. 
De soort is nu bij ons de meest talrijk 

waargenomen vlindersoort. 9 jaar geleden werd het eerste exemplaar gezien.  
 

Bij 166 waarnemingen in ons werkingsgebied (Peer, Meeuwen-Gruitrode en Reppel) werden 
366 exemplaren gezien. In de Abeekvallei werden 76 

exemplaren gezien bij 42 waarnemingen. 
Het eerste exemplaar werd in de Abeekvallei gezien op 9 

april, de laatste exemplaren (6 stuks) rond 1 november op 
het kruidrijke akkerperceel Neelishofsveld. 

 
In totaal werden de 366 individuen in 50 km²-hokken 
in ons werkingsgebied (Peer, Meeuwen-Gruitrode en 
Reppel) door 26 personen waargenomen. Dit is 
meer dan een verdrievoudiging van het aantal 
waarnemingen ten opzichte van vorig jaar.  
In Limburg werden van de Kleine parelmoervlinder 
439 waarnemingen gedaan, in gans België het 
dubbele (871 waarnemingen). 

Bron: waarnemingen van 26 personen  
   opgenomen in www.abeek.waarnemingen.be   Freddy Janssens 
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MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN  

Opzet  
 
In het kader van monitoring wordt het grondwaterpeil sinds 12 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 8.500 metingen opgenomen. 
Neerslag en verdamping bepalen de grondwaterpeilen en ook peilen van het 
oppervlaktewater. 
 
Weer in 2011 
 
Nieuwjaarsnacht was de warmste sinds 1883, en nu blijkt ook 2011 officieel het 
warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1833. De gemiddelde temperatuur 
in ons land bedroeg in 2011 maar liefst 11,6 graden. Daarmee zijn de drie warmste 
jaren in ons land de voorbije vijf jaar genoteerd: 2006, 2007 en 2011. 
Op juli na was elke maand warmer dan normaal. We hebben het zonnigste voorjaar 
ooit gehad. Men kan zeggen dat de lente de zomer was, de zomer de herfst en de 
herfst de lente. Toch is het merkwaardig dat uitgerekend na een koele, natte zomer 
we een recordwarm jaar optekenen. 
In totaal viel er 572 mm neerslag tegen 800 mm normaal. Daarmee was 2011 een 
veel droger jaar dan normaal. Na de zonnigste en ook heel droge lente volgt een 
natte zomer. De herfst was een stuk droger met vooral in november met bijzonder 
weinig neerslag. Die maand leverde slechts 7 mm regen op, een droogterecord voor 
november. December was tenslotte een zeer zachte en bijzonder natte maand.  

 
Figuur: Neerslag in 2011 
gegevens van Genk weerstation Cosmodrome (voorheen het Europlanetarium)  
(http://www.cosmodrome.be/observatorium/weerstation) 
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Verloop van het grondwater in 2011 
 
De grondwaterstand volgt met enige vertraging de hoeveelheden neerslag en 
verdamping. 
De normale neerslag in januari en februari houden het grondwaterpeil in de winter 
hoog. Het neerslagtekort in de periode maart-mei doen het grondwater snel dalen. 
De natte zomer (meer verdamping) houden het grondwater op een zelfde niveau. 
Slechts na de droge maand november komt het grondwater terug naar zijn normaal 
winterniveau. 

 
Figuur: Maandelijkse neerslag in 2011 mm (in Genk) en gemiddeld grondwaterpeil in 2011 
van een 24-tal peilbuizen in het natuurgebied Abeekvallei in cm onder het maaiveld: 

Figuur: Verloop grondwaterpeilen in 2011 
 (gemiddelde van 4 raaien van telkens 6 peilbuizen) 

Figuur: Verloop grondwaterpeilen in de periode 1999-2011  
 (gemiddelde van 4 raaien van telkens 6 peilbuizen) 
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Langere termijn 
 
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.  
Vanaf 2009 tot eind 2011 (gegevens bekend tot november) blijft er door de geringere 
dan normale neerslag het grondwater op een lager peil schommelen. 
De vennen op het Militair schietveld vielen ook dit jaar droog, alleen de Monnikswijer 
en het eerste broek behielden nog water.  
 

 
Figuur: Gemiddelde maand- en jaargrondwaterpeilen in meetpunt 7-0140 Wijshagen (Groote 
het zeeniveau (Lambert X: 23104 m, Y: 193605 Heide) in m boven m)  
Bron: www.dov.vlaanderen.be 

 
Vernatting 
 
De metingen van de laatste jaren geven een duidelijk een verhoogd waterpeil in de 
Abeek weer in het stroomafwaartse gedeelte in Grote Brogel en Reppel. 
Het gemiddeld waterpeil in de Abeek steeg met 40 cm op 8 jaren tijd ter hoogte van 
de Abemden en met 20 cm op 10 jaren tijd ter hoogte van het Oyevaersnesthofs-
veld.  
Dit heeft zijn invloed op de grondwaterpeilen in de onmiddellijke omgeving van de 
Abeek. 
In Reppel, waar het waterpeil van de Abeek gemiddeld zeker een halve meter hoger 
ligt dan 10 jaren geleden is, is de invloed van dit verhoogd waterpeil ook vrij beperkt, 
dit tenminste de laatste 6 jaren. Het gemiddeld grondwaterpeil in de moeraszone 
onder het Monshof is er op die tijd maximaal 10 cm gestegen.  
De stijging van de Abeek, maar zeker ook de stijging van de parallellopende 
Veeweiderloop (25 cm over 8 jaar) - waar we nu een plankenpad hebben overgelegd 
- doen het gemiddeld grondwaterpeil in het rietland stijgen met 12 cm over 10 jaar. In 
de hoger gelegen peilbuizen is er geen invloed van de opstuwing in de Abeek en 
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Veeweiderloop merkbaar. Het is vooral de druk van het toestromend kwelwater die 
hogerop het grondwaterpeil bepaald 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuren: Evolutie van de waterpeilen in de Abeek en Veeweiderloop en de evolutie van de 
grondwaterpeilbuizen in de onmiddellijke omgeving Abemden Grote Brogel (boven), 
Waterbemden Reppel (midden) en Oyevaersnesthofsveld Grote Brogel (onder) 
 
 

Freddy Janssens
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2011  
 
Na een lange sneeuwperiode (eind november tot begin januari) was het uitkijken 
naar de trek van de padden en andere amfibieën. 
De paddentrek duurde gelijk ook vorig jaar erg kort: op een week tijd steekt drie 
vierde van alle amfibieën de weg over. 
 
Overzet Gestelstraat, In den Damp – Wijshagen, FS7659 en FS7660,  
x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580  
 
Op 16 januari werd de overzet 
opgezet. 
Twee kleine water-
salamanders werden al 
dezelfde dag overgezet. 
Temperaturen rond 10° C ’s 
avonds doen een kleine piek 
ontstaan rond 10 februari (306 
dieren). De grote trek komt pas 
op gang op 13 maart en duurt 
geen week (tot 19 maart). 
Het maximum overgezette 
dieren op één dag werd bereikt 
op 14 maart (een behoorlijk 
aantal van 884 dieren). 
 
In totaal werden er 4.440 
dieren overgezet, wat ten 
opzichte van 2010 een vooruitgang is van 11 %. In 2010 werden 3.995 dieren 
overgezet, wat, toen een stuk meer was dan in 2009 met 3.382 overgezette dieren. 
 
Van de Gewone pad werden 
3.210 stuks overgezet of een 
vijfde meer dan in 2010 (2.620 
stuks). 
 
Bij de salamanders doen de 
alpenwatersalamanders het 
beter, de populatie overgezette 
kleine watersalamander blijft 
constant, terwijl het aantal 
vinpoot-salamanders verder 
afneemt.  
 
Groene kikker en bruine kikker 
deden het iets minder goed als 
vorig jaar.  
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De heikikkers van 2008 (58 stuks) zijn in 2011 teruggevallen naar 19 stuks. De 
Gestelstaat blijft ook in 2011 de enige locatie waar heikikkers in Vlaanderen 
overgezet werden. 
 
De overzetactie aan de Gestelstraat was ook in 2011 de derde grootste overzet (na 
de Europawijk in Geel met 5.858 dieren en de Steenstortstraat in Beverlo met 5.775 
dieren) in Vlaanderen. In 2005 was de overzet In den Damp nog de grootste 
paddenoverzet van Vlaanderen. 
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 72.520 stuks overgezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alpenwatersalamander 2 340 294 256 102 317 372 293 141 107 120 88 34 87 144 286 348 

Kleine watersalamander   114 160 126 368 272 208 89 118 51 115 82 45 127 331 145 156 

Vinpootsalamander  68 95 156 284 260 75 30 51 11 26 16 12 87 179 139 55 

Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 126 86 291 340 381 337 

Groene kikker 36 231 196 418 360 543 489 540 553 633 526 236 121 533 385 391 315 

Heikikker 11 10 4 6 10 16 11 4 7 11 16 16 5 58 31 33 19 

Gewone pad 271 1.287 2.160 2.227 1.892 3.508 5.420 4.909 4853 5.231 5.542 3.075 2699 3.562 1.954 2620 3210 

Rugstreeppad           4 1      

Totaal 340 2.274 3.034 3.348 3.406 5.438 7.529 6.004 5.864 6.173 6.494 3.640 3002 4.745 3.382 3995 4.440 

                  
Aanwezige personen:     469 539 609 531 603 639 415 469 101 167 243 286 80 110 

                  

 
 

 
Een tijd lang konden we een weerstation opstellen t.h.v. de 
overwinteringsplaats. 
Temperatuur op 20 cm hoogte, 10 cm onder het maaiveld, 
luchtvochtigheid en windsnelheid en richting werden genoteerd.  
Het is vooral de temperatuur en regen ’s avonds die de trek op 
gang zet. 
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Overzet Brogelerweg - Ellikom, FS7667, x-coörd.: 230.580, y-coörd.: 202.850 
 
 
Op zondag 23 januari werd hier de paddenoverzet opgezet. Afgebroken werd er half 
april. 
We kenden hier ook een 4 trekgolven, waarvan de eerste rond 11 februari, de 
tweede rond 25 februari, de derde en ook de grootste rond 13 maart, gevolgd of door 
een vierde eind maart. 
 
Het verschil tussen de trek van noord naar zuid en de (terug?)trek van zuid naar 
noord bedraagt 14 dagen (gemiddeld 13 t.o.v. 31 maart).  
 
Na het record aantal dieren dat in 2009 overgezet werd (2.692), viel vorig jaar een 
afname dit jaar te noteren: 1.924 stuks of een daling van 29 %. In 2011 werd weer en 
stijging met 14 % genoteerd tot 2.200 stuks. 
 
 
Er werden ongeveer evenveel 
dieren in de 2 richtingen 
geteld: 1004, resp. 919 stuks. 
. 
In totaal werden 1.786 
gewone padden (vooruitgang 
met 17 %), 248 bruine kikkers 
(-9 %), 156 alpenwater-
salamanders (+ 30 %), 6 
groene kikkers en 4 kleine 
water-salamanders overgezet.  

 
 
 
 
 
 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alpenwatersalamander 7 45 57 28 67 64 67 32 86 145 120 156 

Kleine watersalamander       2  2 1 2 4 

Groene kikker 3 1  2 3 2 3   1 3 6 

Bruine kikker 12 141 57 109 128 240 125 184 485 282 269 248 

Gewone pad 208 960 807 886 645 2.135 1.588 1.021 1.510 2.263 1.530 1.786 

Totaal 230 1.147 901 1.025 843 2.442 1.785 1.237 2.083 2.692 1.924 2.200 
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Overzet Hellestraat - Ellikom, FS7666, x-coörd.: 230.760, y-coörd.: 202.160   
(6 dagen in 2011) 

 
Aan de Hellestraat in Ellikom 
werd door vrijwilligers naar 
padden gezocht, ondanks dat er 
nagenoeg geen gewone padden 
meer trekken. 
Op 11 februari werden 5 bruine 
kikkers opgemerkt. Op 3 andere 
avonden in maart konden enkel 
6 dode padden gevonden 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Salamander 1       

Groene kikker  6       

Bruine kikker   1 1   5 

Gewone pad 437 244 36 6 14 1  

Totaal 444 252 40 7 14 1 5 

 
 
 
 
 
 
Overzet Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen, FS7865 & FS7865, 
x-coörd.: 232.400, y-coörd.: 201.300  (8 dagen in 2010) 
(7dagen in 2011) 
 

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 werden 311 dieren overgezet op 8-tal avonden. Veel meer dan vorig jaar. Het aantal 
verkeersslachtoffers bleef ongeveer gelijk: in totaal werden 97 doodgereden dieren 

opgemerkt: 83 padden en 14 bruine kikkers. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bruine kikker 8 5 2 81 2 10 

Gewone pad 196 113 89 206 80 301 

Totaal 204 118 91 287 82 311 
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Overzet Esmeralda  Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal - Peer,  
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950 

 
Dit jaar had de paddenoverzet in Peer plaats tussen 12 februari (plaatsen van de 
schermen) en 9 april (opruimen van de schermen). 
Het weer in februari was niet ideaal voor de amfibieën, er waren maar weinig dagen 
met neerslag. Meestal was het droog weer met schrale wind en nachtvorst. Op de 
minder koude dagen, zonder nachtvorst en met neerslag, hebben we toch enkele 
dieren kunnen overzetten. 
Maart was ook droog met weinig dagen met neerslag. Pas vanaf 12 maart kwamen 
de amfibieën op gang, nadat er geen nachtvorst meer was en het begon te regenen. 
De piek (173 overgezette dieren) was op 14 maart, daarna is het langzaam 
afgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alpenwatersalamander 77 208 161 113 146 187 206 174 

Groene kikker 23 47 14 7 3 1  3 

Kleine watersalamander      1  1 

Bruine kikker 137 1.098 526 228 271 141 160 154 

Gewone pad 964 1.343 1.578 635 749 680 662 571 

Totaal 1.201 2.696 2.279 983 1.169 1.001 1.028 903 
 
 
Dit jaar hadden we het laagste aantal overgezette amfibieën sinds de start van de 
paddenoverzet in Peer, slechts 903 dieren. 
 
Er waren zeer weinig padden. Het aantal bruine kikkers blijft dalen. De 
alpenwatersalamander blijft redelijk stabiel. Toch konden we weer een kleine 
watersalamander noteren en hadden we terug enkele groene kikkers. 
25 doodgereden dieren werden geteld: 16 padden, 1 bruine kikker en 8 
alpenwatersalamanders. 
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Het aantal bezoekers tijdens de publieke paddenoverzetavonden viel mee. Er waren 
ook 2 bezoeken van de Freinetschool van Peer (1e en 2e graad), met resp. 26 en 25 
deelnemers. 
Veel enthousiaste kinderen, maar jammer genoeg lieten de padden en kikkers het op 
deze dagen meestal afweten. 
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Verloop van de overzet in 2011 
In den Damp – Gestelstraat Wijshagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brogelerweg Ellikom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esmeralda – Omleidingsweg Wijchmaal 
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Vergelijking met Limburg en Vlaanderen  
 
In Vlaanderen werden in 2011 174.043 dieren overgezet volgens de cijfers te vinden op de 
website van HYLA (www.hylawerkgroep.be). Ter vergelijking werden in 2010 147.850 en in 
2009 102.330 dieren overgezet. Dus een behoorlijke stijging ten opzichte van de vorig jaren. 
In 2007 werd wel een absoluut minimum bereikt met slechts 108.904 overgezette dieren.  
In Limburg werden in 2011 33.976 dieren overgezet. In 2010 ongeveer evenveel: 34.094 
dieren, in 2009 25.509. 
 
Over de reden waarom de aantallen padden zo 
afnamen van 2006 naar 2007 bestaan vermoedens. De 
zomer 2006 was heet en droog, waardoor padden in 
droogterust gingen en minder eten zochten. Zo 
bouwden ze hun vetreserves eerder af dan op. De 
winter die daarop volgde was extreem zacht. Padden 
gingen niet in diepe winterslaap en verbruikten zo hun 
beperkte reserves al snel. Velen haalden de 
lenteafspraak in de poel niet. Een opeenvolging van 
extreme weerperiodes, gelinkt aan klimaatopwarming, 
werd hen fataal. Maar vijf jaar later lijkt dit helemaal 
vergeten. De winter van 2008-2009 daarentegen was 
streng en laat, zodat de paddentrek nadien heel 
geconcentreerd verliep. Het mocht niet baten: het aantal padden nam niet terug toe. Pas in 
2010 was er zeer fors herstel, en dat hield ook dit jaar aan. Dit herstel dient toegeschreven 
aan de nakomelingen van 2007 die voor het eerst als volwassen dieren naar de 
voortplantingsplaatsen trokken in 2010. (bron: http://www.natuurbericht.be/?id=7265). 
Ook bij ons kenden we een absoluut minimum in 2007 met 4.705 padden (alle 
paddenoverzetten samen). Het jaar erop werd wel al enig herstel waargenomen. 
 
Ons aandeel in de overzetacties ten opzichte van het Limburgs aantal is licht 
gestegen en bedraagt nu 23 %, ten opzichte van Vlaanderen blijven we constant op 
5 %.  
 
Tabel: Aandeel overgezette dieren in Meeuwen-Gruitrode en Peer t.o.v. het Limburgs 
aantal 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Alpenwatersalamander 65% 20% 24% 38% 33% 33% 41% 
Kleine watersalamander 84% 37% 18% 15% 35% 14% 17% 
Vinpootsalamander 60% 13% 11% 23% 58% 24% 16% 
Bruine kikker 56% 26% 12% 11% 20% 13% 11% 
Groene kikker 84% 51% 23% 66% 62% 52% 57% 
Heikikker 100% 100% 83% 100% 97% 100% 100 % 
Gewone pad 33% 23% 27% 28% 29% 20% 25% 
Rugstreeppad 100% 100%      

Totaal 37% 23% 24% 24% 28% 21% 23% 
 2005 2006   2007    
 
 

 
Freddy Janssens & Robert Van Dingenen



                                                                                                       ACTIES 
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2011 NATUURPUNT  
 65 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

 
Medisch onderzoek bij onze padden 
 
Amfibieën zijn wereldwijd in gevaar. Een derde van de amfibieënsoorten is in zijn 
voortbestaan bedreigd. Twee infectieziekten spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
De schimmelziekte chytridiomycose heeft al verschillende amfibieënsoorten volledig 
uitgeroeid, met name in Centraal-Amerika en Australië. Ook in Europa lijkt 
chytridiomycose aan een opmars bezig, met name in Zuid-Europa. In 2010 werd voor 
het eerst een dodelijk slachtoffer van deze ziekte gemeld in België. In welke mate de 
schimmel echter voorkomt in onze regio was niet gekend.  
 
Ranavirose wordt veroorzaakt door virussen, 
die massale sterfte bij amfibieën kunnen 
veroorzaken. Tot nu was deze ziekte in België 
en Nederland enkel gekend bij amfibieën uit 
de dierenhandel. In 2010 heeft zich echter 
een zeer grote uitbraak voorgedaan in 
Nederland, met duizenden dode dieren tot 
gevolg. Over het voorkomen van dit virus bij 
de inheemse amfibieën was echter niets 
gekend. 
 
Het doel van het onderzoek van Universiteit Gent was na te gaan in welke mate 
gewone padden besmet zijn met één of beide ziekteverwekkers. Hiertoe werd door 
de faculteit diergeneeskunde, samen met vrijwilligers van Hyla en Natuurpunt, 1.740 
padden (verkeersslachtoffers) in het voorjaar van 2011 onderzocht op de 
aanwezigheid van beide kiemen.  
Wij leverden een 70-tal platgereden exemplaren, verzameld op diverse plaatsen in 
Meeuwen-Gruitrode en Peer. 
 
Op 9 plaatsen (3 in Oost-Vlaanderen, 3 in Vlaams-Brabant en 3 in Limburg (Hasselt, 
Dilsen-Stokkem, Diepenbeek) werd in totaal bij 11 padden infectie met de chytride-
schimmel vastgesteld. Van zeven van deze besmette populaties zijn gegevens 
beschikbaar over de populatietendenzen. Deze besmette populaties lijken niet 
achteruit te gaan. 
Er kon dus vastgesteld worden dat de dodelijke schimmel ruim verspreid aanwezig is 
in Vlaanderen, maar dat dit momenteel niet lijkt te leiden tot negatieve effecten op de 
populaties. Wat de toekomst zal brengen is zeer onduidelijk. Momenteel is wel goed 
gekend dat de afloop van een infectie mede bepaald wordt door de omstandigheden. 
Als milieuomstandigheden veranderen (bijvoorbeeld door klimaatsveranderingen), 
kan dit de afloop van een infectie beïnvloeden.  
 
Ranavirussen werden bij geen enkele van de onderzochte padden gevonden. 
Dit is een goede zaak maar het wijst ook op de noodzaak dat introductie van 
ranavirussen (bijvoorbeeld vanuit amfibieën in de dierenhandel of vanuit besmette 
populaties uit omgevende landen), ten allen tijde vermeden moet worden. 

 
Bron: bericht An Martel, UGent, aangevuld door Freddy Janssens
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PEER EN MEEUWEN-GRUITRODE PROPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 19 maart 2011 hebben we als afdeling samen met andere verenigingen 
bijgedragen aan propere straten in Peer en Meeuwen-Gruitrode. 
 
Langs de wegen welke in of langs ons natuurgebied liggen werd door vrijwilligers 
allerlei achtergelaten afval met grijptangen opgeraapt en in plastieken zakken 
gedeponeerd en met aanhangwagen of tractor naar de containerparken gebracht. 
Het blijft een jaarlijks terugkerende actie georganiseerd door respectievelijk Peer 
Proper en Limburg.net 
voor Meeuwen-Gruitrode. 
 
In Peer ontvingen we een 
pakket waardebonnen voor 
onze inspanningen op vlak 
van milieu gerelateerde 
activiteiten.  
Van Limburg.net kregen 
we via de gemeente 
Meeuwen-Gruitrode een 
financiële toelage. 
 
 

Jan Hendrikx 
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DAG VAN DE MILITAIR 10 JUNI 2011 
 
Voor het zesde jaar op rij lukte het me om enkele collega-militairen te mobiliseren om 
zich tijdens deze ‘vrije’ dag in te zetten voor de natuur. 
Het begint stilletjes een traditie te worden, dus zijn we weer gestart met het inzaaien 
van de boekweit. Een hele ervaring voor deze militairen: niet alleen de boekweitplant 
was hen onbekend, maar ook het zaaien met de hand was een nieuwigheid. 
Na het inzaaien van deze twee akkers, hebben we het plankenpad achter de oude 
Pastorij in Reppel vrijgemaakt van overgroeiende planten en struiken. Dit gebeurde 
o.a. met bosmaaiers en zeisen. 

Namiddag stond het Educatief Natuurbeheer op het programma. 
Die dag hebben de militairen de Klim-op school uit Meeuwen (5e en 6e leerjaar 
basisonderwijs) begeleid tijdens hun afsluitende natuurontdekkingstocht. Deze 
ontdekkingstocht bestaat uit het uitvoeren van wateranalyses (determineren van 
waterdiertjes) en een natuurverkenning onder leiding van een natuurgids. 
De groep werd in 2 gesplitst en na een uur werd er gewisseld. 

Om de dag af te sluiten werd er nog wat nagepraat bij een frisse pint. 
 

Robert Van Dingenen 



                                                                                                       ACTIES 
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2011 NATUURPUNT  
 68 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

BRBF PEER 15-17 JULI 2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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”. Minder afval 
op de weide is het doel en is als actie “promoten van afvalvoorkoming op 
evenementen” ogenomen in gemeentelijk milieubeleidsplan. van de stad Peer. 
Carpool Matching zo als opgenomen in mobiliteitsplan werd dit jaar, wegens te 
weinig respons voorgaande jaren, niet meer opgezet. 
 
De bekers worden door de stad Peer aangekocht en aan de afdeling van Natuurpunt 
overgedragen. De bekers worden verkocht aan € 2,00 per stuk, bij teruggave kreeg 
de koper € 1,50 terug. 
Mede door de voordelen van deze bekers werden 1.700 herbruikbare bekers in 
omloop gebracht, 1.078 bekers werden niet teruggebracht. Volgend jaar kunnen 
deze weer gebruikt worden. 
Voor het zevende 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 de 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. 
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. 
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Jan Hendrikx 
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP  
12 NOVEMBER 2011 IN PEER 
 
 
 
Natuurpunt Limburg organiseert ieder jaar een verkoop  
van inheemse planten.  
 
Voor 2011 was de slogan “Help de natuur een handje en geef planten van hier een 
plaatsje in je tuin”. 
NP Meeuwen-Gruitrode & Peer kon door bekendmaking via gemeentelijk- en 
reclamebladen, verdeling van bestelbonnen en opzetten van een afhaalpunt 
meegenieten van een financiële opbrengst.  
De verdeling voor afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer gebeurde op de terreinen van 
de technische dienst van de stad Peer. 
 
Voor dit afhaalpunt hadden 10 mensen bestellingen geplaatst voor een totaal van 
423 planten, 3 zakjes bloemenzaad en 1 nestkast bijen. De bestellingen werden 
donderdag 10 november per klant gebundeld. De afhaling op zaterdag 12 nov. 
verliep dan ook vlot en zonder problemen. Iedere koper kreeg plant-zaai-en snoeitips  
Met deze actie steunen de mensen onze vereniging en de natuur in hun buurt.  
 
Natuurpunt dankt de stad Peer voor de medewerking. 
 

 
. 

 
Jan Hendrik
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KALENDER 2012 
  
  WANDELEN 
 
Zaterdag 11/02/2012 - Vollemaanwandeling  
In het licht van de volle maan gaan we de Abeekvallei op een aparte wijze ervaren 
Vertrek om 20:00 u Buurthuis Weg naar Ellikom 243 Ellikom 
Laarzen of stevige wandelschoenen 
Meer info: Paul Capals  
 
Zondag 15/04/2012 - Vogelwandeling op 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 om 7:00 u Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen 
Stevige wandelschoenen en verrekijker 
Meer info: Michel Broeckmans  
 
Zondag 29/04/2012 - Voorjaarswandeling  
Natuurpunt beheert verschillende 
hooilanden verspreid over de Abeekvallei. 
Doordat er geen pesticiden 
en meststoffen worden gebruikt bij het 
beheer krijgen minder productieve 
plantensoorten ook een kans. In het 
voorjaar levert dit een spectaculair 
kleurenpallet van bloeiende planten op. 
Vertrek: 14.00u kruispunt 
Hoogstraat/Reppelerweg (knooppunt 06 van 
het fietsroutenetwerk RLKM) in  
Grote Brogel. 
Laarzen of stevige wandelschoenen zijn 
wenselijk. 
Meer info: Paul Capals  
 
Zondag 20/05/2012 - Lentewandeling  
Geniet van de geur van bloeiende hooilanden en maak kennis met de schapenbegra-
zing in de Dommelvallei.  
Vertrek om 14:00 u Kringwinkel Steenweg Wijchmaal 66 Peer 
Laarzen of stevige wandelschoenen 
Meer info: Robert Van Dingenen  
 
Zaterdag 23/06/2012 - 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. 
Vertrek om 21:30 u Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen 
Stevige wandelschoenen 
Meer info: Michel Broeckmans  
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Zondag 15/07/2012 - Vlinderwandeling  
De bloemrijke hooilanden en akkers 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 om 14:00 u Kerk Reppel 
Stevige wandelschoenen 
Meer info: Robert Van Dingenen  
 
Zondag 19/08/2012 - Heidewandeling  
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 om 14:00 u Parking RLKM Weg naar Zwartberg Wijshagen 
Laarzen of stevige wandelschoenen 
Meer info: Michel Broeckmans  
 
Zondag 2/09/2012 - Wandelen langs de mooiste plekjes van Neerglabbeek  
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 Solterheide. 
Vertrek om 14:00 u kerk van Neerglabbeek 
Laarzen of stevige wandelschoenen 
Meer info: Willy Lipkens  
 
Zondag 7/10/2012 - Uitstap Dommeldal  
Waar de Bolliserbeek met de Dommel samenvloeit, heeft de vallei een hoge 
natuurwaarde met bloemrijke graslanden, waaronder zeer zeldzame blauwgraslanden, 
en elzenbroekbossen, echte moerasbossen van onze streek. 
Vertrek om 8.30u Buurthuis van Ellikom vanwaar we carpoolen.  
Start: 9.00u aan de driesprong Kenensdijk-Schansdijk-Hoksentstraat Eksel 
Laarzen of stevige wandelschoenen 
Meer info: Jan Hendrikx  
 
18/11/2012 - 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. 
Vertrek om 14:00 u Ooievaarsnest Hoogstraat 4 Grote Brogel 
Laarzen of stevige wandelschoenen 
Meer info: Paul Capals  
 
 18/12/2012 - Winterwandeling  
Ontdek de Dommelvallei in de winter met een tocht door de Mullemer Bemden. 
Vertrek om 14:00 u Kringwinkel Steenweg Wijchmaal 66 Peer 
Laarzen 
Meer info: Robert Van Dingenen  



                                                                                      KALENDER 2012                                       
                                                               
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2011 NATUURPUNT  
 73 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

  PADDENOVERZETACTIES 
 
We organiseren zowel in Peer aan de Dommel 
(Esmeralda Steenweg Wijchmaal) als aan het Broek 
(Gestelstraat) in Meeuwen publieke paddenoverzetacties.  
 
Op volgende data zijn er overzetacties om 20.00u: 
zaterdagen 4, 11, 18 en 25 maart. 
 
Iedereen is welkom, maar houd er rekening mee dat 
kikkers, padden en salamanders niet houden van koud 
weer en pas trekken als het ’s nachts warmer is dan 8°C. 
 
 
 
 
 
 
 
   CURSUSSEN  
 
Snoeicursus fruitbomen: zaterdag 4 februari 2012 
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 nu te bepalen welke werken worden uitgevoerd worden tijdens de 
beheerwerken. Dit wordt wel vooraf gemaild naar de geïnteresseerden. 
We 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 15 januari  
zaterdag 18 februari 

zondag 18 maart 
zaterdag 15 september 

zondag 21 oktober 
zaterdag 17 november Dag van de Natuur 

zondag 16 december 
 
Dag van de Natuur zaterdag 19 november  
Een dag waar iedereen 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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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 
 

VOORWOORD 1 

MEDEWERKERS 2 

LEDEN 5 

KOM UIT JE SCHELP DE NATUUR HEEFT JE NODIG 6 

GEWAARDEERDE VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 7 

PERSKNIPSELS 8 

  
RESERVATENWERKING ABEEKVALLEI  12 

17 JAAR ABEEKVALLEI IN CIJFERS 29 

  
EDUCATIEF NATUURBEHEER 2011 30 

CURSUSSEN 33 

GIDSENWERKGROEP MULLEMER BEMDEN 34 

AFWANDELING VAN DE ABEEK 35 

   
BIODIVERSITEIT  
MEER DAN 2010 ONGEWERVELDE SOORTEN GEKEND IN 2010 42 

WWW.ABEEK.WAARNEMINGEN.BE 44 

ZELDZAME SOORTEN IN 2011 46 

MONITORING DAGVLINDERS ABEEKVALLEI 2010  49 

MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN 53 

  
OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2011 57 

PEER EN MEEUWEN-GRUITRODE PROPER 66 

DAG VAN DE MILITAIR  67 

BRBF PEER  68 

BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP  70 

  
KALENDER 2012 71 
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