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VOORWOORD 

 
 
2012 is voorbij, 2013 staat voor de deur. 
Het is een jaarlijks weerkerende gewoonte om even terug te kijken wat er het 
voorbije jaar gebeurd is en wat we verwachten van het nieuwe jaar. 
We leven nu in een crisistijd waarin iedere sector, ook de natuursector, zijn steentje 
moet bijdragen. Maar als er nieuwe prioriteiten door de overheid worden gesteld 
moeten we erop toezien dat er geen onherstelbare schade wordt toegebracht aan de 
duurzame verwezenlijkheden van het verleden, zo niet gaan de kosten voor de 
toekomstige generatie hoger oplopen. 
Dit jaar zullen voor onze regio nieuwe plannen van ruimtelijke ordening voor het 
buitengebied voort worden uitgewerkt. Het zijn de Gewestelijke RUP’s of Ruimtelijke 
uitvoeringsplannen die de bestaande gewestplannen zullen vervangen. De RUP’s 
zullen de bestemming van ieder perceel vastleggen. Voor gedeelten die overlappen 
met de habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden moeten eerst nog de 
instandhoudingsdoelen uitgewerkt worden. Wij zullen het verder verloop van deze 
dossiers op de voet volgen. 
We hebben dit jaar weer veel werk verzet in functie van ons reservaat Vallei van de 
Abeek. Door de voortdurende toename van de te beheren oppervlakte stijgt natuurlijk 
ook onze “ werklast”. 
Dankzij het LIFE+Abeek project worden onze mogelijkheden substantieel vergroot. 
Op korte termijn zal het LIFE+team enkele grote projecten uitvoeren. Vooral ter 
hoogte van Meeuwen centrum, aan de kant van de Broekkantstraat zullen de werken 
zichtbare gevolgen hebben. Daar zal een groot oud (kerst)dennenbestand 
omgevormd worden in natuur met meer biodiversiteit. Tijdens de werken zal er 
verstoring van de natuur zijn, maar na een jaartje zal het er veel natuurlijker uitzien . 
We hopen ook de wandelmogelijkheden ter hoogte van Meeuwen-centrum te kunnen 
vergroten. Ook het open gebied tussen Reppel en Grote Brogel zal versterkt worden. 
Op die manier creëren we een open corridor over de vallei van de Abeek. 
De jaarlijkse paddenoverzetactie heeft weer plaats gehad. Het moeilijk voorspelbare 
voorjaar met zijn warme droge en daarna koude periodes zijn niet bevorderlijk voor 
het amfibieënbestand. Dat is de harde wet van de natuur. En die natuur kan nog 
grondiger wijzigen als we de klimaatproblemen niet onder controle krijgen. Het ziet er 
bepaald niet rooskleurig uit voor bepaalde streken op onze aardbol. We kunnen ons 
maar best voorbereiden op de mogelijke gevolgen voor onze streek. Een duurzaam 
beheer van onze waterlopen zal nodig zijn. Onze afdeling  neemt al jaren het 
opnemen van de vele peilbuizen voor haar rekening. Dit enorme werk geeft nu een 
goed inzicht in verloop van de waterstanden in de Vallei van de Abeek. 
Elke vereniging, en ook de onze, heeft regelmatig nood aan verse medewerkers. 
Daarom doen we een oproep aan iedereen met een hart voor de natuur, om onze 
bestuursploeg te komen versterken. Het is echt nodig hoor. Er is van alles te doen. 
Je kunt er je talenten ten nutte van de natuur gebruiken. Neem contact met een van 
onze bestuursleden of kom naar de Algemene Vergadering van onze afdeling op 
vrijdag 8 februari 2013 om 20:00 uur in het Buurthuis van Ellikom. 
 
Tenslotte wens ik iedereen in naam van onze ploeg een supergoed 2013. 
 

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 Tel.: 011 39 23 94 

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 
 
 

mailto:paul.capals@abeek.be
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mailto:freddy.janssens@abeek.be
mailto:jan.paesen@skynet.be
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mailto:michel.broeckmans@lne.vlaanderen.be
mailto:wielvandezavel@hotmail.com
mailto:jan.mackowiak@telenet.be
mailto: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 
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
a
n

ta
l 

P
e

rs
o

n
e
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
a
n

ta
l 

g
e

z
in

n
e

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 

2012 92 122 217* 
 

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

ALGEMENE  VERGADERING 
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  KOM UIT JE SCHELP.  
DE NATUUR HEEFT JE NODIG.  
EN VICE VERSA. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lezer die nog geen lid is kan dit worden samen met zijn gezin door 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 belastingsaangifte. 

http://www.natuurpunt.be/
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ROBERT VANDINGENEN VRIJWILLIGER VAN HET JAAR STAD PEER 

Robert Van Dingenen werd door Natuurpunt voorgedragen voor de vrijwilligersprijs 
2012 voor zijn bijzondere inzet voor de natuur en het milieu in Peer. 

Uit 3 genomineerden werd hij verkozen door de Peerse verenigingen. Vrijdagavond 5 
oktober op het Peerse vrijwilligersfeest werden hij en zijn vrouw Heidi letterlijk en fi-
guurlijk in de bloemen gezet en kreeg hij een mooi kunstwerk. 

Een blijk van bijzondere waardering voor zijn jarenlange en ook zijn brede inzet voor 
natuur en milieu in Peer. 

Als geïnteresseerde en als natuurgids heeft Robert in de loop der jaren een grote 
kennis opgebouwd van fauna en flora, behoud en herstel van natuur in en rond Peer. 

Robert heeft oog en aan-
dacht voor de veelheid van 
habitats en ook voor wat er 
leeft in deze habitats. Vlin-
ders, libellen, krekels en 
sprinkhanen hebben zijn 
speciale aandacht. 

Hij is voor Natuurpunt in de 
Abeekvallei een onmisbare 
schakel in het beheerteam. 

Robert is ook ondervoorzitter 
van MiNa-raad Peer. Als 
stemgerechtigde voor de na-
tuursector onderneemt hij de 
nodige stappen en acties om 
zijn advies te onderbouwen. 

Robert is ook compostmees-
ter, in deze functie op vrijwillige basis helpt hij bij het onderhoud van de demoplaats 
gelegen bij het recyclagepark van Peer. 

Natuurpunt, die dankzij haar werking mede zorgt voor het behoud van ook voor Eu-
ropa unieke natuur in de Abeek- en Dommelvallei, is dan ook zeer vereerd dat Ro-
bert deze vrijwilligersprijs gekregen heeft voor het unieke werk dat hij de voorbije ja-
ren geleverd heeft. 
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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 

 
 

http://www.abeek.be/
http://www.abeek.waarnemingen.be/
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 RESERVATENWERKING ABEEKVALLEI 
 
VEILIGSTELLING 

 
In 2012 werd 5,1 ha aangekocht, waarvan nog voor 3,5 ha de notariële akte nog 
moet opgemaakt worden in 2013. 
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt op dit moment 189,89 ha. 
Hiervan is 157,77 ha erkend. 
 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in:  
- Meeuwen:  Vliegeneindebemden (0,65), 
  Klokbemden (0,20 ha), 
  Vlasrootbeemden (0,18 ha), 
  Voorbroeken (0,13 ha); 
- Grote Brogel: De Aabemden (1,54 ha), 
  Vindelsbosch (0,41 ha), 
  Schoutenhofsveld (0,65 ha); 
- Ellikom:  Aen de Slagmolen (0,16 ha); 
- Reppel:  Achter de Pastorij (0,70 ha), 
  Reppelerbemden (0,65 ha), 
  Schooterbemden (0,41 ha). 

NATUURPUNT vzw                                                             8830   Natuurreservaat ABEEKVALLEI       Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

Gem. afd. sectie nummers Deelgem. overeenk. akte in m² Abeek

AANKOPEN                                                                                                                                                                                                          in m

STAND 01-01-2012 159 12 43
Bominczak Andre ME 1 C 983g Meeuwen Vliegeneyndebemden 2 29-jun-11 09-jan-12  65 00 46
Verboven-Verelst PE 3 B 178c Grote Brogel De AA Bemden 4 10-nov-11 13-jan-12  44 08 0
Verhoeven-Van 

Hullebusch PE 3 B 263v Grote Brogel Vindelsbosch 4 07-mei-12 23-aug-12     41 37 0

Smeets-Cillen ME 1 C 890/02,1483d Meeuwen

Vlasrootbemden, 

Voorbroeken 2 24-jul-11 23-aug-12  30 30 0
Thaens Luc ME 3 A 21r2 Ellikom Aen de Slagmolen 4 30-nov-11 30-mrt-12  16 50 0

Geuns-Hoogmartens, 

kinderen MG 1 A 891b Meeuwen Klokbemden 3 26-jul-12 13-dec-12     20 30 43

STAND 01-01-2013 160 68 31

Schurmans-Ceyssens PE 3 D

531h, delen van 531k, 534g, 

533/02m, 533/02/n Grote Brogel Schoutenhofsveld 4 22-okt-12 07-jan-13  64 86 90

Hendrikx-Dreesen

Boc

holt 2 A+B 173k, 234a+b, 243, 245a+b Reppel

Schooter Bemden, 

Reppeler Bemden, 

Achter de Pastorij 4 09-nov-12 2013 1 76 00 50

Stengele Elisabeth & 

André PE 3 B 213b, 214a, 215a Grote Brogel De Aabemden 4 05-jun-12 2013 1 10 20 221

164 19 37

  27  83  34

  88  08  89

  48  27  14

TOTAAL 1  64  19  37

Geen bijkomende huur in 2012

STAND 01-01-2013 25 69 54

Totaal huur                                           9  48  16

  11  49  22

  4  72  16

TOTAAL 25  69  54

ALG. TOTAAL                                                                                       37  31  50

  99  58  11

  52  99  30

TOTAAL 189  88  91 12.031

Peer

Bocholt                      

Peer

Meeuwen-Gruitrode

HUUR

Bocholt                      

Meeuwen-Gruitrode

Peer

Bocholt                      

Meeuwen-Gruitrode

Bocholt                      
20%

Meeuwen-
Gruitrode

52%

Peer
28%

Verdeling 
beheerde 

oppervlakte 

20  00  00

40  00  00

60  00  00

80  00  00

100  00  00

120  00  00

140  00  00

160  00  00

180  00  00

200  00  00
Evolutie oppervlakte in beheer
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3de 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.  

http://www.natuurpunt.be/nl/dossier-natura-_369.aspx
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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 27,7 ha konden we al 
dankzij LIFE aankopen in habitatrichtlijngebied. Een aantal herstelwerken is 
uitgevoerd of gestart. Ook is de vallei meer toegankelijk gemaakt door de aanleg van 
plankenpaden. 
Meer over de herstelmaatregelen die in het LIFE-project gebeurden vind je verder in 
dit jaarboek.  

Zie ook www.life-abeek.be. 
 

http://www.life-abeek.be/
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REGULIER, INRICHTINGS- EN OMVORMINGSBEHEER 
 
De LIFE-ploeg werkte voort aan natuurherstel door 
opruimwerken bij een zestal locaties, waar in het 
verleden weekendverblijven stonden. 

Twee hooilanden werden hersteld. 
Veel werk werd door de LIFE-ploeg gestoken in de 
bestrijding van reuzenbalsemien. Het lukte om over 
een afstand van ca. 9 km tussen Vliegeneinde in 
Meeuwen en de pastorij van Reppel, samen met 
De Watering De Vreenebeek, de reuzen-
balsemienen uit te trekken en te maaien. 
 
De sociale werkplaats ‘Natuur- en landschapszorg’ 
zorgde zoals de voorgaande jaren in 2012 
voornamelijk voor het reguliere beheer. De maai- en hooiwerken door de Sociale 
werkplaats verliepen ook dit 
jaar vlot. De meeste hooi-
landen werden tweemaal 
gemaaid. 
 
Op een 7-tal zaterdag-
voormiddagen afgewisseld 
met zondagvoormiddagen 
werden er beheerwerken 
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. Amerikaanse vogelkers rond de afrastering van de 
Donderslagheide werd gekapt. 
De Wildbeheereenheid ‘De Korhaan’ hielp ons weer met de tweede maaibeurt in de 
Aabemden. 



                                         NATUURRESERVAAT VALLEI VAN DE ABEEK 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2012 NATUURPUNT  20 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

2
0

 

 

 
Leerlingen van het basisonderwijs werkten mee in het kader van het 
natuureducatieve beheer. Ook de 
school Agnetendal kwam meer dan een 
handje toesteken. 
Op de Dag van de Natuur werd door 
17 vrijwilligers het plankenpad 
Erpekom-Ellikom voorzien van anti-
slipdraad. Wilgen werden ook uit de 
beek gehaald, terwijl Amerikaanse 
vogelkers opgeruimd werd. 
 
Onze 11 galloways verbleven, zoals 
vorige winters, op het Smeetshof in 
Bocholt. De stier werd half januari op 
een ander terrein (Mechelen) ingezet. 
 
De dieren werden op 19 april verdeeld over 3 locaties: omgeving Monshof (5 koeien),  
Bullen (2 ossen en 1 koe) en Ooievaersnesthofveld (2 ossen). 
In de loop van het jaar werden de dieren, behalve die van het Monshof, verschillende 
malen verplaatst. De twee ossen en de koe werden overgeplaatst naar de 
Slagmolenbemden tot dat ze op 14 juni afgevoerd werden naar de Maten (Genk).  
De 2 andere ossen verhuisden van Ooievaersnesthofveld naar de Meeuwerkant, van 
daar naar de Berenheide en de Donder-
slag, terug naar de Meeuwerkant en 
dan weer terug naar Ooievaersnest-
hofveld. 
De koeien kalfden tussen eind juni en 
half juli. Twee stiertjes haalden het. Een 
kalf werd doodgeboren en 2 gingen 
dood aan myase ondanks vele zorgen. 
 
Dat maakt dat onze veestapel momen-
teel uit 9 dieren bestaat: 5 koeien, 2 
ossen en 2 stiertjes. Deze werden half 
november terug naar hun winterverblijf 
Smeetshof gebracht 
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PLANNING 
 
Op Vliegeneindebemden moet 
nog een enkele betonvijver 
aangepakt worden. Ook op 
Aabemden worden de oevers van 
een vijver afgeschuind. Nog een 
enkel groot sparrenbos bij De 
Goorten en enkele kleinere 
sparrenbossen (Aen de Slag-
molen) worden gekapt en 
omgevormd naar waardevolle 
habitats. 
 
De voedselrijke toplaag op 
percelen Aen de Molenberg 
(Ellikom) wordt afgevoerd. Met 
deze ingreep willen we op de drogere hoger gelegen delen een mozaïek van droge 
heide en heischraal grasland herstellen. Ook Aen het Steenbroek (Reppel) zal indien 
mogelijk de toplaag afgegraven worden. 
 
Samen met de Watering De Vreenebeek, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zal 
de LIFE-ploeg weer ingezet worden in de bestrijding van reuzenbalsemien. Deze 
eenjarige, maar erg dominerende soort vormt een bedreiging voor tal van vegetaties 
in de Abeekvallei. Vooral in Reppel moet nog bestreden worden. 
 

 
 
Voor de helft worden deze werken gefinancierd met Europese middelen afkomstig 
van het LIFE+ project Abeek.  
 
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 2012 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 half april tot half mei en van half 
juni tot half juli op het perceel Bullen. 
De Amerikaanse vogelkers aan de 
buitenkant van het raster op de 
Donderslagheide werd gekapt. 
Op de Bullen zorgde Educatief 
Natuurbeheer met Klimop Plockroy 
weer voor de verdere opruiming van 
sparren. 
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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 2 kleine percelen aangekocht: 
- Vliegeneindebemden: vijver, opp. 0,65 ha 
- Vlasrootbeemden: populierenrij, opp. 0,18 ha,  
- Voorbroeken: aanplant, opp. 0,13 ha. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 36,85 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 door 'boerenkoeien' begraasd. 
In de nazomer werden de funderingen van het weekendverblijf (in 2011 opgeruimd) 
in de Pastorijbemden langs de Kapellekesweg afgevoerd, de oeverbeplanting werd 
gekapt en de oevers afgeschuind. Ook de populieren van het achterliggend perceel 
werden gekapt en via een tijdelijke brug over de Abeek afgevoerd. Ook een vroeger 
weekendverblijf in de Poelbemden werd gesaneerd. 
In de Dasbemden werden op 2 percelen een honderdtal populieren gekapt en 
afgevoerd. 
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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:  
In deze zone werd een enkel klein perceel aangekocht: 
- Klokbemden: elzenbroekbos, opp. 0,20 ha.  
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 50,55 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
De hooilanden en een deel van 
de rietlanden op de Erpecommer-
bemden werden gemaaid door de 
Sociale werkplaats, eenmaal 
geholpen door de scholen van 
Ellikom en Erpekom (Educatief 
Natuurbeheer). De weide Aen het 
Kwaed Straetje (Ellikom) werd 
tweemaal gehooid. 
De begrazingsblokken aan de 
Berenheidebemden – Slagmolen-
bemden in Meeuwen werden 
slechts een week begraasd half 
juni. Het perceel Meeuwerkant in 
Ellikom werd tussen half mei en 
half juni en in de tweede helft van 
augustus begraasd. 
Op de Dag van de Natuur hebben 
we het plankenpad van anti-
slipdraad voorzien, wilgen werden 
uit de beek gehaald en in de 
omgeving Amerikaanse vogelkers 
gekapt.  
Populieren in de Klokbemden, 
Slagmolenbemden en Duivels-
broek werden gekapt. Ook de 
sparren Erpecommerbeemden 
werden gekapt en met trekpaard 
uitgesleept. 
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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 op een 7-tal locaties aankopen gedaan:  
- Aen de Slagmolen: 0,16 ha weide met enkele grote eiken; 
- De Aabemden: populierenaanplant en vijver, opp. 1,54 ha,  
- Vindelsbosch: eikenberkenbos, opp.  0,41 ha, 
- Schoutenhofsveld: grasland en elzenbroekbos, opp. 0, 65 ha, 
- Achter de Pastorij: jonge aanplant van populieren en elzenbroekbos, opp. 0,70 ha,  
- Reppelerbemden: populierenaanplant met onderplant hazelaren, opp. 0,65 ha,  
- Schooterbemden: rij dikke eiken, jonge populierenaanplant met bosondergroei, opp. 
 0,41 ha. 
De totale oppervlakte bedraagt momenteel 83,07 ha, waarvan 36,47 ha in Reppel.  
 
Inrichting en beheer: 
De vijver Exelmanshofsveld werd 
terug open gekapt: wilgen en berken 
werden afgevoerd Ook eiken werden 
gekapt om een bosrand te laten 
ontwikkelen. 
In het Schoutenhofsveld werden 
populieren, sparren en elzen gekapt. 
Sparren werden afgevoerd met een 
Ardens trekpaard, de elzen werden 
met een kabelbaan naar boven 
getrokken. 
Op de eerder gekapte percelen in de 
Aabemden werden de populieren-
stronken gefreesd om de vroegere 
hooilanden terug te kunnen maaien. 
Sparren rond een weekendvijver in de 
Aabemden werden gekapt. 
De twee vijvers bij de opgeruimde 
weekendverblijven in de Monsbemden 
werden werden afgeschuind en met 
elkaar verbonden. 
Ook in de Reppelerbeemden en 
Schooterbeemden werden populieren 
gekapt. 
Op het Monshof graasden 5 galloway-
koeien tussen half april en half 
november. Tussen eind juni en half juli werden de kalveren geboren. 2 kalveren 
overleefden. 
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De weide onder het Ooievaersnesthof werd van half april tot half mei en van eind 
augustus tot half november begraasd door 2 galloway-ossen. 
Op onze percelen Nelishofsveld en Monsveld zaaiden we zoals de vorige jaren begin 
juni boekweit. Begin oktober 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 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.  
Het kleinere geplagde heischraal grasland werd ook gemaaid.  
De weide Aan het Steenbroek werd begraasd door paarden.  
In het kader van het educatief natuurbeheer werd door de school van Reppel een 
deel van de opslag van berken en dennen op het grote heideperceel Aan de 
Slagmolen uitgetrokken en afgeknipt. Door de school van Grote Brogel werden de 
gemaaide biezen opgeruimd bij de lange vijver bij het Monshof. 
De school van Agnetendal 
kwam met een 60-tal 
leerlingen begin oktober: 
opslag op de heide werd 
uitgetrokken en rietmaaisel 
werd afgedragen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freddy Janssens 
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EXOTEN 

Opgelet voor het springzaad! 

 
De LIFE-ploeg ging 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 en verhindert de 
doorstroming in waterlopen. 

 
Momenteel komt de soort langs de 
Abeek stroomafwaarts 
Vliegeneinde en langs enkele 
zijbeken voor.  
Ook in niet al te droge bossen duikt 
de soort over grote oppervlakten, 
zoals in Reppel. Hier bedreigt de 
soort de ondergroei en de 
verjonging van bossen.  
 
We hopen dat ook Vlaanderen 
(VMM) en de particuliere eigenaars 
(via de gemeentebesturen) er nog 
meer 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.waarnemingen.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. 
 
 
 
 
 
 
Freddy Janssens 
 

http://www.waarnemingen.be/
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18 JAAR ABEEKVALLEI IN CIJFERS 
 

 

Kadastrale oppervlakte 189,89 ha

in eigendom 164,19 ha

in huur 25,70 ha

  in 

Bocholt (Reppel)                    37,32 ha

Meeuwen-Gruitrode 99,58 ha

Peer 52,99 ha

totaal 189,89

Aantal kadastrale percelen 624

Gemiddelde grootte perceel 0,30431 ha

Aantal aankopen 234

Aantal huurovereenkomsten 21

Oeverlengte 12,44 km Abeek

1,62 km Bullenbeek

0,10 km Hommelbeek

0,60 km Gielisbeek

0,07 km Vlasroterbeek

1,19 km Veeweiderloop

0,55 km Losbeek

In Watering 125 ha Vreenebeek

Aantal aaneengesloten blokken 90

Grootste blok 43,9 ha Aabemden - Monshof - Achter de Pastorij - Aen het Steenbroek

Gemiddelde grootte blok 2,0 ha

81,1 ha Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

22,3 ha Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

125,38 ha Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden

27,7 ha Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode

Europees habitat ca. 60 ha mogelijk bijlage I-habitat Habitatrichtlijn

Reginaal belangrijk biotoop

ca. 30 ha

in Vlaanderen beschermde habitats andere dan de Europees beschermde 

habitats

149,4 ha Natuurgebied

12 ha Bosgebied

5,6 ha Agrarisch gebied

21,9 ha Agrarisch gebied, landschappelijk waardevol

6,5 ha Duin

20,9 ha Droog zand

24,5 ha Vochtig zand

38,6 ha Nat zand

98,2 ha Veen

3,1 ha Akker

36,7 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)

98,0 ha Bos

6,5 ha Water (60 poelen en vijvers)

4,1 ha Weekendverblijven (nog te 'vernatuurlijken')

0,7 ha Paden en wegen (waarvan 280 m plankenpad)

Beheereenheden 400 aaneengesloten oppervlaktes met éénzelfde beheer

Overeenkomsten met 3 landbouwers 4,0 ha

In begrazing in 2012 37,0 ha 28 blokken

waarvan door galloways 21,5 ha 10 blokken

Ecotopen (raming)

Europees vogelrichtlijngebied             

(niet integraal)

Europees habitatrichtlijngebied

Gewestplan

Bodem
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2012 
 

Educatief Natuurbeheer brengt al jaren kinderen en jongeren via een originele in-
valshoek 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.  
Voor de Abeekvallei is Liselotte Bollen de educatieve medewerkster die de info- en 
doemomenten en natuurontdekkingstocht aan plant en begeleid. De pedagogische 
kennis en de ervaring in het omgaan met kinderen van de leerkrachten zijn een wel-
kome en onmisbare schakel in het project.  
De doe- of beheerswerkdagen in het educatief natuurbeheer wordt ingepast in de 
beheerplanning van het reservaat. Ze gebeuren ieder jaar op de zelfde percelen ver-
spreid over de verschillende gemeenten, zodat de leerlingen de resultaten van hun 
beheerwerken kunnen volgen.  
De sociale werkplaats doet de voorbereidende werkzaamheden.  
 
 
Als beloning voor hun jarenlange 
inzet hebben de basisscholen 
van Erpekom, Ellikom, Grote 
Brogel en Meeuwen het peter-
schap gekregen over hun gebied.  
Gedeputeerde Frank Smeets, 
bevoegd voor natuur en milieu, 
heeft op 22 juni persoonlijk dit 
peterschap aan de basisschool 
van Ellikom overhandigd. Hij 
bracht tevens hulde aan de ande-
ren scholen welke dit verdiend en 
gekregen hadden. De eerst vol-
gende jaren krijgen de scholen 
van Reppel en Plockroy deze titel.  

 
VBS Reppel is vaste klant aan het 
heideperceel Aen de Slagmolen in 
Ellikom. Op 13 maart is een con-
tainer volgestouwd met afgezaag-
de dennen- en berkenopslag. Op 3 
mei hebben de leerlingen in de 
directe omgeving in een verlaten 
weekendvijver water onderzocht 
en onder begeleiding van gids 
Kristine Zels hun natuurontdek-
kingstocht gedaan. 
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VBS Plockroy deed 
op 27 maart hun be-
heerwerkdagen in ge-
bied De Bullen. De 
werken aan de Krom-
mendijk in Plockroy zijn 
beëindigd. Zij hebben 
als eerste een stam-
menwal gemaakt aan 
de ingang van dit per-
ceel. Tussen vooraf 
geplaatste verticale 
palen werden de 
stammen gestapeld 
zodat er een mooie en 
functionele stammen-
wal gemaakt werd.  
 
 
VBS Grote Brogel was de eerste school welke op 15 mei het peterschap over ge-
bied Cluysenaers Bosch kreeg. Tijdens een officieel gedeelte bedankte Liselotte Bol-
len de school, de leerlingen en de leerkracht en de gidsen voor haar en hun jaren-
lange inzet en overhandigde het brevet van peterschap aan de directie. Als extra be-
loning kregen de leerlingen en leerkracht van de 5de klas een drankje en versnape-
ring. Onder leiding van Kristine Zels werden in de wandelingen actieve zoek- en doe-
momenten afgewisseld 
met stilte- en luister-
momenten. Er werd 
gebruikt gemaakt van 
het nieuwe plankenpad 
om in het gebied Aen 
de Slagmolen aan de 
overzijde van de Abeek 
de heide te gaan ont-
dekken. In de Abeek 
en toestromende beek-
jes werd aan de hand 
van opgeschepte 
beestjes de kwaliteit 
van het water in kennis 
gebracht. 
Maandag 22 oktober heeft deze klas in gebied Monsbemden als beheerwerken 14 
are afgemaaid gras bijeengeharkt en afgedragen tot en in containers. Enkele jaren 
terug heeft deze klas, zij het met anderen leerlingen, al beheerwerken uitgevoerd. 
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Op 15 mei heeft ook VBS Erpekom het peterschap over gebied Erpecommerbem-
den gekregen. De oorkonde werd aan de begeleidende leerkracht overhandigd en 
zoals bij de andere scholen kregen de kinderen een extra versnapering en een 
drankje. Het werkge-
bied en wandel- en 
onderzoekgebied van 
deze school ligt op 
korte afstand van el-
kaar. Deze weg is een 
avontuurlijk tocht langs 
en over de Abeek 
waarin ze met alle ple-
zier natuurlijke hinder-
nissen nemen. De 
ontdekkingstocht be-
leefden de kinderen in 
het Duivelsbroek en de 
Berenheidebemden. 
Onder begeleiding van 
Liselotte Bollen en de leerkracht deed de andere groep hun doemoment door aan de 
hand van determinatiekaarten de opgeschepte waterbeestjes te benoemen en van 
daaruit de biologische kwaliteit van de poel te achterhalen. 
In het gebied Erpecommerbemden is op 16 oktober door de kinderen van het 4de, 
5de en 6de een voor hen nog nieuw hooiland beheerd. Met harken, rieken en draag-
berries werd het afgemaaid gras in een container gedaan. De volle container wordt 
naar een composteerplaats gebracht. 
 
Als gevolg van slechte 
weersomstandigheden 
zijn de beheerwerken 
gepland op 18 juni 
voor VBS Klim-op 
Meeuwen vervangen 
door het Natuurbe-
heerspel. Dit biodiver-
siteitspel vond plaats 
op de speelplaats, 
Liselotte en Kristine 
zorgden voor het nale-
ven van de spelregels 
waar behendigheid, 
snelheid en oplettend-
heid belangrijk zijn. De 
kinderen van de 5de en 6de hebben zo op een actieve manier de basisprincipes voor 
een duurzame natuur in Vlaanderen leren kennen. 
Onder impuls van de leerkrachten en mede door eigen inbreng van beeldmateriaal 
werd het peterschap van hun gebied In den Damp - De Bullen en de militaire rand-
zone in ontvangst genomen. Een verdiende onderscheiding voor hun jarenlange in-
zet.  
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VBS Ellikom kreeg op 22 juni 
de eer om uit handen van ge-
deputeerde Frank Smeets het 
peterschap over gebied Erpe-
commerbemden te ontvangen. 
Speciaal voor deze gelegen-
heid hadden de kinderen mooi 
opgemaakte oorkondes ge-
maakt waarin zij hun deelname 
aan dit project schetsten. Deze 
persoonlijke overhandiging met 
dankwoord door Frank Smeets 
aan de kinderen, directie en 
leerkrachten van deze school 
staat symbool voor de inzet en 
engagement van alle scholen langs de Abeek.  
In het resterende gedeelte van de voormiddag werd de wandeling en het wateron-
derzoek afgehandeld.   Op 16 oktober deden de kinderen van deze school hun be-
heerwerken. Het afgemaaid riet werd afgevoerd. Het uiteindelijk doel van hun be-
heerwerken is op termijn terug een hooiland te krijgen. 
 
Overzicht Educatief natuurbeheer 2012  

School Datum 
Aantal 

leerlingen 
natuurgebied 

Spel/beheerswerken/wandeling/  
wateronderzoek 

VBS Reppel 13/03/2012 vm 17 Aen de Slagmolen  
Ellikom 

beheerwerken  heideherstel, houtop-
slag afknippen en afvoeren 

  3/05/2012  nm  Aen de Slagmolen 
/Cluysenaersbosch 

wandeling 

     Aen de Slagmolen wateronderzoek  

VBS Klim-op  17/01/2012 vm +nm 82 School  inleiding 

 Meeuwen 18/06/2012 vm  School (door weersom-
standigheden) 

natuurleerspel, uitreiking peterschap 
(ipv beheerwerken) 

VBS Klim-op 
Plockroy 

27/03/2012  nm 10 De Bullen Meeuwen  beheerwerken  afgezaagde sparren 
snoeien en stammenwal maken 

VBS Grote-
Brogel 

15/05/2012 vm 23 Cluysenaers bosch/Aen 
de Slagmolen   

 peterschap en wandeling 

     Abeek Cluysenaers 
bosch  

wateronderzoek 

  12/10/2012  vm  Monsbemden  gemaaid gras afvoeren  

VBS Ellikom 22/06/2012  vm 20 Erpecommerbemden/ 
Duivelsbroek Ellikom 

uitreiking peterschap  wandeling 

     Berenheide bemden 
Ellikom 

wateronderzoek    

  16/10/2012  vm  Erpecommerbemden 
Erpekom                                 

gemaaid riet afvoeren 

VBS 
Erpekom 

15/05/2012 nm 9 Erpecommerbemden/ 
Duivelsbroek Ellikom 

uitreiking peterschap wandeling 

     Berenheidebemden 
 Ellikom 

wateronderzoek    

  16/10/2012  nm  Erpecommerbemden 
Erpekom                                 

gemaaid gras afvoeren 

                Jan Hendrikx 



                                                                                 NATUUREDUCATIE 
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2012 NATUURPUNT  37 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

3
7

 

CURSUSSEN 
 
Snoeicursus 4 februari 2012 
 

 
 
Voor de zesde maal op rij werd in de boomgaard van Frieda 
Pauwels aan het Monshof in Reppel door Pierre Zanders een 
snoeicursus fruitbomen gegeven. Het betreft hoofdzakelijk halfstam 
in alle fruitvariëteiten. 

 
Deze cursus is een samenwerking met VELT en past in het cursus aanbod van VELT 
en van de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer 
De lesgever speelt in op de vraag van de eigenares dan deze boomgaard en op de 
specifieke vragen van de cursisten waardoor alle aspecten van het snoeien aan bod 
komen. 
Na afloop werd warme bio-wijn, warme choco en bio-versnaperingen gemaakt en 
aangeboden VELT en gaf deze cursus een extra winters cachet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jan Hendrikx 

  



                                                                                 NATUUREDUCATIE 
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2012 NATUURPUNT  38 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

3
8

 

GIDSENWERKGROEP MULLEMER BEMDEN 2012 
 

Binnen de “milieuklas” is er de gidsenwerkgroep Mullemer Bemden. Zij behartigt de 
belangen en taken van de gidsen om in de beste omstandigheden hun opdracht uit 
te kunnen voeren. 
Dit jaar hebben zij 238 leerlingen uit 15 klassen van 6 scholen van het basis en se-
cundair onderwijs en 2 verenigingen de natuur, fauna en flora leren ontdekken in de 
Mullemer Bemden. Deze prestaties werden door 6 gidsen verdeeld over 28 gidsbeur-
ten. Op vraag van de gidsenwerkgroep werden de wandelpaden en plankenpaden 
opgeknapt, hersteld of vernieuwd. Er is overleg tussen Natuurpunt, de gidsen, de 
gidsenwerkgroep en de stad Peer om verbeteringen en aanpassingen te melden en 
om de gidsen bij te scholen. 

 
In verband met dit laat-
ste is op 1 juni 2012 een 
“werkgroep permanente 
gidsenvorming” opge-
richt. Deze wil in het re-
cent geopend wandelge-
bied Hoksent-Molhem de 
wandelaars en andere 
groepen een gebiedsge-
richt programma aanbie-
den. Dit gebied is nog 
vrij authentiek en divers 
met een nauwe samen-
hang op vlak van land-
schap, natuur, cultuur en 
kleinschalige landbouw 
uit een recent verleden.  

 
 
De Dommel en de Bo-
lissenbeek zijn de ge-
meenschappelijke ele-
menten waarrond dit 
cultuurlandschap is ont-
staan. 
De werkgroep onder-
zoekt nu welke thema-
wandelingen aan bod 
kunnen komen. 
Ze werkt mee aan de 
natuurbehoudsweek en 
wil een bibliotheek 
aanleggen. 
 
 

Jan Hendrikx 
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WWW.ABEEK.WAARNEMINGEN.BE  

 
Waarnemingen.be is op enkele jaren tijd het belangrijkst invoerplatform geworden: 
meer dan 7,6 miljoen waarnemingen (en 800.000 foto’s) van meer dan 14.000 
soorten werden door meer dan 13.000 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 Bocholt/Bree 
tot het kanaal) 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 2012 10.378 
waarnemingen van 902 soorten door 140 waarnemers. Het aantal waarnemers, 
waarnemingen per jaar en waargenomen soorten loopt dus behoorlijk op.  
In 2012 is er toch behoorlijk minder waargenomen en ingegeven in 
waarnemingen.be. Het minder goede weer zal hier ongetwijfeld tussen zitten.  
6.542 waarnemingen leverden 830 soorten op, zodat het totaal aantal soorten 
ingegeven in waarnemingen.be oploopt tot 1.772. 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.abeek.waarnemingen.be/
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In totaal werden op viereneenhalf jaar tijd 35.561 waarnemingen van 1.549 soorten 
in waarnemingen.be ingevoerd door 255 waarnemers.  
 
De verdeling tussen de soortengroepen vind je hieronder, links het aantal soorten per 
soortgroep, rechts het aantal waarnemingen per soortgroep. 
 

 
 
1 op 2 waarnemingen waren hier bij afkomstig van het stroomgebied van de 
Abeekvallei; 1 op 8 waarnemingen waren afkomstig van door ons beheerde percelen 
in de Abeekvallei.  
 
 
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. 
 
 

Niets is makkelijker dan direct op terrein ingegeven via 
je PDA (WindowsMobile) via wn.pda of op je Android-
smartphone via de app ObsMapp.   
De webapp m.webobs.org of waarnemingen.be werkt 
op alle mobiele apparaten online of offline. 
Er is ook een layar Waarnemingen op de app Layar, 
waar mee je op terrein recente waarnemingen of 
tenminste de plaats van de waarneming van je of 
anderen mee kan terugvinden. 

 
 
 

Freddy Janssens 
  

http://www.waarnemingen.be/
http://www.abeek.waarnemingen.be/


                                                                                        NATUURSTUDIE  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2012 NATUURPUNT  41 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

4
1

 

ZELDZAME SOORTEN VAN 2012  
 
In totaal werden in 2012 in het gebied Meeu-
wen-Gruitrode, Peer en Bocholt\Bree (deel tot 
aan het kanaal) 487 waarnemingen (8 % van 
het totaal aantal waarnemingen) gedaan van 
82 zeldzame soorten en 21 waarnemingen (1 
% van het totaal aantal waarnemingen) van 12 
zeer zeldzame soorten. 
 
Hieronder is een oplijsting van alle waarnemingen van zeldzame en zeer zeldzame 
soorten te vinden, zoals ingegeven in waarnemingen.be. 
Zeer zeldzame soorten werden in het vet aangegeven. De (zeer) zeldzame soorten 
die (ook) in de Abeekvallei waargenomen werden staan onderlijnd aangegeven. 
De 22 (zeer) zeldzame soorten die in 2012 voor het eerst ingegeven werden voor 
ons werkingsgebied, werden aangegeven met '(N)'. 
 

ZELDZAME  EN  
ZEER ZELDZAME 
SOORTEN 2012 

GEBIEDEN 

PADDENSTOELEN 

Heideknotszwam Wijshagen 

PLANTEN 

Beenbreek Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Blauwe knoop Peer - Dommelvallei 

Bosmuur Abeekvallei Grote Brogel, Abeekvallei Meeuwen 

Bospaardenstaart  (N) Itterbeekvallei (Wijshagerbeek) (Li.La) 

Bruine snavelbies Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Draadrus Abeekvallei Grote Brogel, Peer - Dommelvallei 

Duizendknoopfonteinkruid Begijnenvijvers - noord 

Dwergviltkruid Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Turfven en Ruiterskuilen 

Engels gras  (N) Bocholt 

Gevlekte orchis Abeekvallei Grote Brogel, Peer - Dommelvallei 

Grondster Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Jakobsladder  (N) Gruitroderheide - Meeuwen-Gruitrode 

Jeneverbes Itterbeekvallei (Wijshagerbeek) (Li.La) 

Klein glidkruid Peer - Dommelvallei 

Klein warkruid Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 

Kleine pimpernel  (N) Itterbeekvallei (Itterbeek) (Li.La) 

Kleine veenbes Wijshagen 

Klimopwaterranonkel  (N) Abeekvallei Ellikom 

Klokjesgentiaan Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Knolsteenbreek Peer, Peer - Dommelvallei 

Koningsvaren Peer 

Korenbloem 
Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Abeekvallei Grote Brogel, Abeekvallei 
Meeuwen, Peer, Peer - Dommelvallei 

Lavendelhei  (N) Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Liggende vleugeltjesbloem Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Zwarte ooievaar 
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ZELDZAME  EN  
ZEER ZELDZAME 
SOORTEN 2012 

GEBIEDEN 

Moeraskartelblad Peer 

Moeraswolfsklauw Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 

Overblijvende ossentong Peer 

Paarbladig goudveil Abeekvallei 

Prachtframboos  (N) Grote Brogel 

Rivierfonteinkruid Bocholt 

Rode dophei De Oudsberg - Meeuwen-Gruitrode 

Rozetsteenkers  (N) Peer - Dommelvallei 

Schaafstro var. affine  (N) Itterbeekvallei (Li.La) 

Slangenwortel Abeekvallei Reppel 

Steenanjer Kleine Brogel 

Verspreidbladig goudveil 
Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Grote Brogel, Abeekvallei 
Meeuwen 

SLAKKEN 

Wijngaardslak Abeekvallei Meeuwen, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

WANTSEN 

Baardduikerwants  (N) Abeekvallei Grote Brogel 

Grauwe veldwants Peer 

KEVERS 

Kogelloopkever Abeekvallei Grote Brogel 

Neushoornkever Gruitrode 

MIEREN, BIJEN,WESPEN 

Bergveldwesp Peer 

Blauwzwarte houtbij  (N) Kleine Brogel 

VLIEGEN 

Hoornaarroofvlieg Itterbeekvallei (Wijshagerbeek) (Li.La) 

Stekelpootroofvlieg  (N) Peer - Dommelvallei 

SPRINKHANEN EN KREKELS 

Boskrekel Diverse plaatsen 

Gouden sprinkhaan Itterbeekvallei (Wijshagerbeek) (Li.La) 

Moerassprinkhaan Abeekvallei Reppel, Bocholt, Wijshagen 

Negertje Abeekvallei Wijshagen, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 

Snortikker 
Abeekvallei Wijshagen, Houthalen-Helchteren, Itterbeekvallei (Wijshager-
beek) (Li.La), Kleine Brogel 

LIBELLEN 

Bandheidelibel Peer 

Beekoeverlibel Abeekvallei Grote Brogel, Peer - Dommelvallei 

Bosbeekjuffer De Oudsberg - Meeuwen-Gruitrode, Peer - Dommelvallei 

Tengere grasjuffer Begijnenvijvers - noord 

Zwervende heidelibel Itterbeekvallei 

DAGVLINDERS 

Bont dikkopje Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer 

Boswitje  (N) Peer 

Bruine eikenpage De Oudsberg - Meeuwen-Gruitrode 

Grote vos Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Turfven en Ruiterskuilen 



                                                                                        NATUURSTUDIE  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2012 NATUURPUNT  43 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

4
3

 

ZELDZAME  EN  
ZEER ZELDZAME 
SOORTEN 2012 

GEBIEDEN 

Heideblauwtje Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 

Heivlinder 
Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Abeekvallei Meeuwen, De Oudsberg - 
Meeuwen-Gruitrode, Kleine Brogel, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, 
Wijshagen 

Kaasjeskruiddikkopje  (N) Kleine Brogel 

Kleine ijsvogelvlinder Bocholt, Gruitrode, Meeuwen 

Kleine parelmoervlinder Diverse plaatsen 

Kommavlinder Kleine Brogel, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

NACHTVLINDERS 

Gevlekte langsprietmot  (N) Peer 

Heideringelrups Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Kamillevlinder  (N) Peer - Dommelvallei 

Phegeavlinder De Oudsberg - Meeuwen-Gruitrode, Grote Brogel, Kleine Brogel, Peer 

REPTIELEN 

Gladde Slang Peer 

Kamsalamander Wijchmaal 

Knoflookpad Wijchmaal 

Poelkikker Wijchmaal 

Rugstreeppad 
Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Meeuwen-Gruitrode, Turfven en 
Ruiterskuilen, Wijshagen 

VOGELS 

Duinpieper Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Klapekster 
Dorperheide - Meeuwen-Gruitrode, Kleine Brogel, Meeuwen/Helchteren - 
Militair Domein, Peer 

Kraanvogel 
Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Abeekvallei Grote Brogel, Bocholt, 
Gruitrode, Kleine Brogel, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer 

Middelste Bonte Specht Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Oehoe  (N) Bocholt 

Pestvogel Peer 

Raaf Bocholt 

Rode wouw Gruitrode, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer 

Roodkeelpieper  (N) Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Ruigpootbuizerd Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer 

Slangenarend Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Steppekiekendief  (N) Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Vale gier  (N) Peer 

Wilde zwaan  (N) Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Peer 

Zwarte ooievaar Kleine Brogel, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 

Zwarte wouw 
Dorperheide - Meeuwen-Gruitrode, Kleine Brogel, Meeuwen/Helchteren - 
Militair Domein, Peer 

ZOOGDIEREN 

Amerikaanse nerts  (N) Gruitrode 

 
Verwerking van gegevens 2012 geëxporteerd uit www.abeek.waarnemingen.be  

 
 Freddy Janssens 

http://www.abeek.waarnemingen.be/
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BIODIVERSITEIT BIJNA 2.300 SOORTEN 
ONGEWERVELDEN GEKEND IN DE ABEEKVALLEI 

 
Gedurende 7 jaren, van 2004 tot en met 
2010, onderzocht de Werkgroep 
Ongewervelden van LIKONA met allerlei 
vangtechnieken heel intensief de 
Abeekvallei. Alle voorkomende biotopen 
werden bemonsterd. De verzamelde soorten 
werden gedetermineerd door 30 deskundigen 
betrokken bij de werkgroep. Momenteel 
hebben specialisten van LIKONA ook de 
moeilijkste diergroepen gedetermineerd. 
 
Dit onderzoek werd aangevuld door 
waarnemingen van ongewervelde soorten 
van een 50-tal vrijwilligers, die hun gegevens 
ingaven in www.waarnemingen.be. 
 
Samen werd een belangrijk deel van de 
biodiversiteit van de Abeekvallei in beeld 
gebracht. In het jaar van de biodiversiteit 
2010 kenden we 2.050 ongewervelde soorten in de Abeekvallei bij naam. Nu eind 
2012 is dit aantal opgelopen tot 2.290 ongewervelde soorten. 
 
Locaties 
 
Een overzicht van de voornaamste staalnameplaatsen van LIKONA: 
- 2004 Meeuwen & Wijshagen: omgeving Donderslagheide (droge heide),  
  Kolisbergen (loof en naaldbos) en In den Damp (natte ruigte); 
- 2005 Grote Brogel & Ellikom: hooiland, struweel, rietveld en houtkant; 
- 2006 Bocholt: middenloop Abeek, natte ruigten, rietland, kruidenrijke akker; 
- 2007 Peer: Maastrichterheide natte en droge heide, schraal grasland; 
- 2008 Meeuwen: natte weilanden, verlaten weekendvijver; 
- 2009 Meeuwen & Wijshagen brongebied Abeek: ven, veen, heide en bos; 
- 2010 Grote Brogel Nelishofsveld, akkers en houtkanten. 
Voor de soorten waargenomen door de vrijwilligers werden alle waarnemingen van 
ongewervelden tot december 2012 in het stroomgebied van de Abeek én in ons 
werkingsgebied (6.4670 ha) geselecteerd uit www.waarnemingen.be. 
 
Resultaten 
 
In totaal werden 41.672 individuen verzameld (gevangen) en later gedetermineerd tot 
2.062 soorten door de Werkgroep Ongewervelden.  
De gegevens werden aangevuld met gegevens van 6.520 waarnemingen van 17.633 
exemplaren uit www.waarnemingen.be. Deze waarnemingen leverden 457 soorten 
op. Van deze soorten waren er 228 “nieuwe” soorten die zich niet hadden laten 
vangen in pot-, raam-, licht- en andere vallen of waargenomen werden door de 
Werkgroep Ongewervelden van LIKONA. 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.google.be/imgres?q=waarnemingen.be&um=1&hl=nl&sa=N&tbo=d&qscrl=1&biw=1204&bih=532&tbm=isch&tbnid=wdcf-dsv8bn1uM:&imgrefurl=http://biodivenquete.natuurpunt.be/telmee/ietsgezien.aspx&docid=QqXz2_a0W3EduM&imgurl=http://biodivenquete.natuurpunt.be/telmee/images/wnlogo.jpg&w=227&h=28&ei=5aLoUJTxOoWW0QXTloCwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=642&vpy=241&dur=6260&hovh=25&hovw=210&tx=142&ty=19&sig=106232317436426782441&page=2&tbnh=25&tbnw=210&start=19&ndsp=25&ved=1t:429,r:29,s:0,i:180
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Het aantal gekende ongewervelde soorten loopt op tot 2.290 soorten en maakt dat 
de Abeekvallei de meest onderzochte beekvallei van Vlaanderen is. 
 
In totaal behoort 1/3 van de waargenomen ongewervelde soorten (209 op een totaal 
van 630 soorten, waarvoor een rode lijst is opgemaakt) tot de rodelijstcategorieën: 
zeldzaam, kwetsbaar, bijna in gevaar, (met uitsterven/ernstig) bedreigd of 
uitgestorven. 
Voor enkele nieuwe soorten voor Limburg, Vlaanderen of België werden gevonden. 
 
 

Soortengroep Rode lijst 

Rode lijst 
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Landslakken 

andere weekdieren 
12 

5 

 

2 

     

7 

 

Tripsen 19 
       

Pissebedden 8 
       

Miljoenpoten & 

Duizendpoten 

8 

5        

Spinnen 297 209 11 30 35 12  297 

Hooiwagens 5        

Sprinkhanen & Krekels 

Kakkerlakken 
25 

11 

 

7 

  

5 

   

23 

 

Oorwormen 1 
       

Wantsen 

Waterwantsen 
128 

19 

 

1 

 

2 

 

5 

 

1 

  

28 

 

Schietmotten 28 
 

      

Netvleugeligen 8 
       

Eendagvliegen 1        

Steenvliegen 4        

Libellen 37 25 3 2 4 1  37 

Loopkevers 

Lieveheersbeestjes 

overige kevers 

759 

90 

21 

 

37 

 

 

8 

 

 

10 

6 

 

1 

 

 
 

146 

27 

 

Vliegen & muggen 213 
       

Mieren 

Bijen & Wespen 
226 

 

1 

 

2 

 

8 

 

1 

  

32 

 

Dagvlinders 

Nachtvlinders 
500 

18 

 
 

4 

(+ ernstig 

bedreigd) 

4 

 

5 
(bijna in 

gevaar) 

1 

 

33 

 

Totaal 2.290 389 62 48 77 21 1 630 

 
Freddy Janssens 
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MONITORING DAGVLINDERS ABEEKVALLEI 2012  
 
2012, minder vlinders 
 
In 2012 werden er in Vlaanderen en Nederland veel minder vlinders geteld dan het 
gemiddelde van de afgelopen jaren. In de natte maand juli, normaal de topmaand 
voor vlinders, vielen de aantallen tegen. Begin augustus kwamen er al wat meer 
vlinders, maar nog steeds minder dan gemiddeld. Pas in de loop van september zien 
we dat het aantal waarnemingen weer gelijk ligt. 
In ons werkingsgebied (Meeuwen-Gruitrode & Peer en Bocholt\Bree tot kanaal) viel 
de terugval nog wel mee, maar grote verschuivingen in aantallen per soort vielen er 
wel te noteren. Er werd wel meer gezocht naar zeldzame soorten. 

Weinig vlinders, wil nog niet zeggen dat 2012 een slecht jaar voor de vlinders. Juist 
door dat natte weer zou het voor vele vlinders zelf best mee kunnen vallen. De 
waardplanten voor de rupsen hebben prima kunnen groeien, dus wellicht blijkt later 
dat 2012 uiteindelijk toch een goed vlinderjaar is geweest. Een topjaar voor vlinders 
kan voor de vlinders zelf uitdraaien op een rampjaar. In zonnige en droge zomers 
worden meer vlinders gezien, maar de rupsen hebben het vervolgens slecht omdat 
de planten waarop ze leven verdroogden en geen goed voedsel waren.  

Een soort als het Boomblauwtje was dit jaar minder aanwezig. Ook het Bont 
dikkopje, Klein Geaderd Witje, Groot Koolwitje, Klein Koolwitje en Icarusblauwtje 
deden het bij ons beduidend minder goed dan vorig jaar. 
Kleine vos, na een terugkeer de vorige jaren, viel weer terug tot een derde van vorig 
jaar. Kleine ijsvogelvlinder werd in 2012 maar 4 maal gezien, in 2011 nog 16 maal. 

Opmerkelijk is dat geen enkel Groentje 
genoteerd werd. 
 
 
 
Niet alle soorten deden het trouwens 
slecht, want een soort als Heivlinder blijkt 
redelijk te hebben gevlogen. 
Citroenvlinder, Hooibeestje, Landkaartje, 
Zwartsprietdikkopje, Dagpauwoog, Geel-
sprietdikkopje en Heideblauwtje werden 
meer waargenomen. Mogelijk werd er 
achter deze soorten bij ons ook meer 
gezocht. 
 

 
Wat aantal genoteerde aantal vlinders betreft scoort 2012 minder goed dan 2011, 
maar beter dan de jaren daarvoor. 
In het werkingsgebied werden door 44 waarnemers in 2012 3.178 vlinders genoteerd 
van liefst 35 soorten; in 2011 door 57 waarnemers 3.426 vlinders van 33 soorten 
ingegeven; in 2010 werden 2.561 vlinders van 31 soorten ingegeven door 37 
waarnemers in www. waarnemingen.be. 
 

Heivlinder werd wel meer 
waargenomen in 2012 
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Bij de tuinvlindertelling (weekend 4 en 5 augustus) in Peer en Meeuwen-Gruitrode 
kwam Kleine vos voor het eerst terug voor in de top 5, in de Limburgse telling op 
plaats 8. 
De Limburgse top 5 tuinvlinders in afnemende volgorde: Klein koolwitje, 
Dagpauwoog, Atalanta, Gehakkelde aurelia en Groot koolwitje. 
 
De top 5 van 2012 voor ons gehele werkingsgebied over het hele jaar waren in 
afnemende volgorde: Dagpauwoog, Bruin zandoogje, Bont zandoogje, Citroenvlinder 
en Heivlinder. 
De top 5 van 2011 zag de top 5 er heel anders uit: in afnemende volgorde Kleine 
parelmoervlinder (verdwenen sinds de jaren'50, pas echt terug in 2005), Koevinkje, 
Citroenvlinder en Bruin zandoogje. 
Ook in 2010 zag de top 5 er weer anders uit: Klein koolwitje, Bruin zandoogje, Kleine 
parelmoervlinder, Atalanta en Citroenvlinder. 
Elk jaar heeft blijkbaar afhangend van het weer, maar ook het weer in de vorige 
zomer zijn topsoorten. Ook het weer elders (Noord-Afrika) deed Distelvlinder pieken 
in 2009. Geleidelijk aan duiken wel meer zuiderse soorten op. 

Aantal waargenomen exemplaren per 
soort in 2012 ten opzichte van het 
gemiddelde aantal in de periode 2006-
2012 voor Meeuwen-Gruitrode, Peer 
en Bocholt\Bree stroomopwaarts het 
kanaal, bron: www.waarnemingen.be 
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In de periode 2006-2012 werden in totaal 37 soorten (zwervers als de luzernevlin-
ders meegerekend) gevonden van de 52 soorten die momenteel Vlaanderen terug 
rijk is. Niet minder dan 20 dagvlindersoorten zijn in de vorige eeuw uit Vlaanderen 
verdwenen. Nieuw voor Vlaanderen zijn: Kaasjeskruiddikkopje vanaf 2009 en Staart-
blauwtje vanaf deze zomer. 
 
Van die 34 soorten (zwervers niet inbegrepen) die in Meeuwen-Gruitrode en Peer 
voorkomen zijn er nu 14 rodelijstsoorten (volgens nieuwe rode lijst van 2011): 
- Kwetsbaar: Geelsprietdikkopje, Groentje, Zwartsprietdikkopje 
- Bijna in gevaar: Bont dikkopje, Boswitje, Citroenvlinder, Kleine ijsvogelvlinder, 
 Kleine parelmoervlinder, Kleine vos 
- Bedreigd: Heideblauwtje, Heivlinder, Kommavlinder 
 
2 nieuwe soorten van 2012: Kaasjeskruiddikkopje en Boswitje 
 
Nieuw in 2011 waren de eerste waarnemingen van de rodelijstsoort Bruine 
eikenpage op de militaire basis van Kleine Brogel en op de Oudsberg (in totaal 
werden 3 individuen waargenomen in 2011, één eitje in 2012 op de Oudsberg). 
Er was ook een late (in 2012) Nederlandse melding van een Argusvlinder begin 
augustus 2011 langs het fietspad Baan naar Bree in Peer. 
 
Boswitje werd waargenomen door Robert 
Vandingenen half mei bij het fietspad langs de 
Omleidingsweg bij de Esmeralda. 
Deze soort ook een warmteminnende soort. In 
Nederland heeft het boswitje sinds 1993 een 
populatie in Zuid-Limburg. In België komt de 
soort vooral voor in het zuiden. De vlinder 
geeft de voorkeur aan vochtige, warme 
graslanden bij bossen als leefgebied. De 
waardplant van de rupsen is vooral gewone 
rolklaver, met veldlathyrus en andere 
vlinderbloemigen als alternatieven. De soort wordt al een aantal jaren waargenomen 
bij de terrils van Waterschei en Eisden en in Bergerven, Bilzen, Lanaken en Riemst. 
 
Robert Vandingenen ontdekte, tot zijn grote 
verrassing, begin augustus een Kaasjes-
kruiddikkopje op de luchtmachtbasis van 
Kleine Brogel. 
Kaasjeskruiddikkopje is sinds 2009 voor 
Vlaanderen een nieuwe soort. De soort kwam 
de gewestgrens over en vestigde zich in de 
omgeving van Tienen en Hoegaarden. Ook 
voor Nederland (eerste waarnemingen in 
Maastricht en Eijsden in 2009) was dit een 
'nieuwe' soort, sinds de soort in 1953 daar verdween. De vlinder heeft als leefgebied 
warme en ruige plaatsen en komt voor in Zuid- en Midden-Europa. De eitjes worden 
op de bovenkant van de bladeren van o.a. Groot kaasjeskruid afgezet, vandaar ook 
de naam. Een opmerkelijke waarneming, gezien de dichtstbijzijnde 
Kaasjeskruiddikkopjes waargenomen werden in Zoutleeuw, Kanne en Maastricht. 

Kaasjeskruiddikkopje, 
eerste waarneming in 2012  

 

Boswitje,  eerste waarneming 
in 2012 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1993
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waardplant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rups
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_rolklaver
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_rolklaver
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldlathyrus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlinderbloemigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(continent)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_kaasjeskruid
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Kleine parelmoervlinder, ook terugval 
 
De Kleine parelmoervlinder, die voor het 
eerst in 2003 terug opdook, kende na 
een aantalstoename een achteruitgang in 
2007 en 2008.  
Het aantal waarnemingen nam weer toe 
in 2009 en verdubbelde in 2010 en 
verdrievoudigde in 2011, maar viel in 
2012 terug naar de helft. 
 
Dit jaar kwamen de waarnemingen door 
het natte weer pas op gang in augustus 
met 51 exemplaren. De maanden ervoor 
werden slechts 20 stuks gezien. In 
september deed de soort het alweer 
minder goed met 18 waarnemingen. 
Kleine parelmoervlinders werden opgemerkt tussen 18 april en 28 oktober. 
Door mogelijk 4 opeenvolgende generaties was de soort in 2011 de meest talrijk 
waargenomen vlindersoort. Van de eerste plaats viel Kleine parelmoervlinder terug 
naar de 8ste. Toch ook niet slecht voor een soort die nu na het 10de jaar terug van 
weg geweest is. 
 
Bij 98 waarnemingen werden in ons werkingsgebied (Peer, Meeuwen-Gruitrode en 
Bocholt\Bree stroomopwaarts het kanaal) 159 exemplaren gezien. 
 
In 2012 werden in de Abeekvallei 40 exemplaren gezien bij 31 waarnemingen. 
In 2011 werden in de Abeekvallei nog 76 exemplaren gezien bij 42 waarnemingen. 
 
In Limburg werden in 2012 van de Kleine parelmoervlinder 332 waarnemingen 
gedaan, in gans België het dubbele (628 waarnemingen) in 2011. 
In 2011 werden in Limburg van de Kleine parelmoervlinder 439 waarnemingen 
gedaan, in gans België het dubbele (871 waarnemingen) in 2011. 

 
Bron: www.abeek.waarnemingen.be: waarnemingen van vele waarnemers  
      
        Freddy Janssens 

http://www.abeek.waarnemingen.be/
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DIEREN ONDER ONZE WIELEN  
 
Met meer dan 150.000 km wegen en 
56 km autosnelweg per 1.000 km² zit 
België aan de Europese top inzake 
wegendichtheid. Onze wegen 
worden ook intensief gebruikt (81 
miljard gereden kilometers in 2008). 
Die enorme mobiliteit eist niet alleen 
menselijke slachtoffers, maar gaat 
ook ten koste van veel dierenlevens.  
Een schatting uit 1995 berekende 
dat jaarlijks meer dan 4 miljoen 
grotere wilde dieren de dood vinden 
op onze wegen. Voor heel wat 
dieren vormt het verkeer de 
belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar, zeker 
wanneer er oplossingen bestaan. 
Met het project "Dieren onder de wielen" willen de Vlaamse overheid, Natuurpunt en 
Vogelbescherming Vlaanderen beter in kaart brengen hoeveel slachtoffers er op 
onze wegen vallen, welke soorten verkeersgevoelig zijn en waar in het Vlaamse 
wegennet de belangrijkste knelpunten liggen. Je kan hier waarnemingen van 
verkeersslachtoffers melden én raadplegen. 
 

 
 
Kleurt Meeuwen-Gruitrode donker als dodelijke gemeente voor amfibieën zoals 
Het Belang van Limburg meldde in een krantenartikel van 30 september 2012? 
 
Dat klopt, er komen ook heel veel amfibieën voor in de Abeek- en Dommelvallei. Een 
klein deel komt op een onnatuurlijke wijze om het leven. Heel wat padden, kikkers en 
salamanders worden overgezet. Nagenoeg 112.000 dieren op 18 jaar tijd. 
Vanzelfsprekend wordt er dan ook op meer dode dieren gelet en deze ook ingegeven 
in waarnemingen.be. 

Hermelijn 
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De top 4 bij ons is de zelfde als die van Limburg: Gewone Pad (308), Egel (60), 
Bruine Kikker (33) en Eekhoorn (27). Deze soorten worden gevolgd door Konijn (23), 
Bunzing (22), Steenmarter (17), Haas (11), Ree (9) en Alpenwatersalamander (9). 
 
Bunzing, Steenmarter en Egel worden meer dood gereden dan levend gezien. 
Dat deze moeilijk waarneembare soorten toch sinds kort in beeld gebracht kunnen 
worden, lees je in artikel: verder in dit jaarboek. 
 
Heb je zelf ergens een dode egel, een platte merel, een aangereden vos of een  
restant van een konijn gezien? Surf dan naar de website. Volg de link: 
http://www.dierenonderdewielen.be. Of je geeft je waarneming in in 
www.abeek.waarnemingen.be en vermeldt bij “gedrag” van het dier "verkeers-
slachtoffer". De ingezamelde kennis over verkeersdode dieren kan ervoor zorgen dat 
er in de toekomst minder slachtoffers vallen. Het geeft ons tenminste ook gegevens 
over het voorkomen van weinig geziene soorten. 

 

Figuur: meldingen van verkeersslachtoffers in waarnemingen.be  
 

Freddy Janssens 

http://www.dierenonderdewielen.be/
http://www.abeek.waarnemingen.be/
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WILD VAN…. 
 
Sinds maart hebben we een trail-camera in 
werking. 
Trailcams zijn foto- en videocamera's die 
weerbestendig zijn en een heel zuinig 
energieverbruik hebben. Ze reageren op 
bewegende warmte. 
's Nachts, of bij te weinig licht, schakelt de camera 
automatisch over op infrarode beelden, zodat 
nachtactieve dieren, zoals de meeste zoogdieren, 
ook nog mooi te zien zijn. 
De mogelijkheden van zo een camera waren o.a. 
te zien in "Dieren in Nesten". De camera werd 
gebruikt om de lynx op te sporen, die zich evenwel 
niet liet zien. Wel werd bij dat onderzoek de eerste 
wolf in meer dan 100 jaar in België gefilmd. Ook 
korter bij huis, maar wel in het stroomgebied van 
de Abeek werd in het Smeetshof de eerste Wilde 
kat én Otter gefilmd.  
Niet dat we zo bijzonder zeldzame dieren 
verwachten, maar toch is het zo een stuk 
makkelijker om een beeld van het voorkomen van 
onze grotere zoogdieren te verkrijgen. Zoogdieren 
kleiner dan een rat (vogels kleiner dan een lijster) zijn wel niet op naam te brengen.  
 
Wat leverde de 2.400 foto's op die de trailcam nam? 
 
Op een 21-tal locaties in de Abeekvallei heeft deze camera één tot vier weken 
opgehangen. In totaal maakte die ca 2.400 foto's in 260 dagen. 
De resultaten waren toch wel verrassend. Soms onverwacht geen dieren, soms 
bijzonder veel. In de omgeving van het plankenpad werden niet minder dan 9 soorten 
waargenomen, terwijl het pad dagelijks door 5 tot 15-tal wandelaars gebruikt wordt. 
Omdat de camera bij elke opgemerkte beweging telkens 3 foto's trok, komt dat op ca 
800 "waarnemingen". Onder die 800 "waarnemingen" zijn er ook behoorlijk veel waar 
we geen enkel dier konden zien: dikwijls als gevolg van voorbijvliegende vogels, 
dieren binnen het bereik van de warmtesensor, maar net niet voor de lens of te kleine 
dieren (muizen).Bij een 50-tal waarnemingen konden we niet opmaken over welk dier 
het ging. Moeilijk als je maar een deel van een staart ziet. Ook elimineerden we de 
waarnemingen van mensen, van al of niet aangelijnde honden, van onze galloways 
en van ons eigen, wanneer we zelf niet snel genoeg weg waren na het zetten van de 
camera. Huiskatten hebben we wel genoteerd omdat die dikwijls als verwilderd 
kunnen leven. In een behoorlijk aantal gevallen hielden de waargenomen dieren zich 
even bij de trailcam op, zodat om de minuut reeksen van 3 foto's gemaakt werden. 
De 2.400 foto's leverde uiteindelijk een 200-tal echte waarnemingen op. Nu zijn er 
ook dieren die meerdere keren voor de lens liepen. Een familie Grauwe gans met 4 
jongen kwam wel voor 12 fotosessies terug op 10 dagen tijd. Als je nu het maximaal 
aantal waargenomen dieren per foto per locatie neemt, dan komt dat neer op de 
waarnemingen van een minimum aantal van 70 dieren. 
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De meest gefotografeerde diersoorten waren Steenmarter, Ree en Vos. 
 

 
 
Ree liet zich op meer dan de helft van de 20 locaties fotograferen, Steenmarter en 
Vos op één derde van de locaties. De overige soorten werden op maximaal 3 
plaatsen 'gezien'. 
 

 
 
Zoogdieren zijn voornamelijk in de ochtend en in de avond waar te nemen. Tussen 
24u en 3u zijn ze (schijnbaar) minder actief. 
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De camera leverde vooral ook mooie foto's op. 

Wordt vervolgd. 
Freddy Janssens, met hulp van Gene Van Oosterhout 
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MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN 

Opzet  
 
In het kader van monitoring wordt het grondwaterpeil sinds 13 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 dan 9.400 metingen opgenomen. 
 
Weer in 2012 
 
Nieuwjaarsnacht (1/1/2012) was de warmste sinds 1883. De winter begon pas op 30 
januari met sneeuw. De temperatuur bleef 15 dagen (tot 13 februari) onder het 
vriespunt. Temperatuur daalde tot -15 °C op 4 februari.  
Een maand later, 15 maart, werd een temperatuur bereikt van 20 °C. Op 7 april viel 
er voor het eerst sinds 8 maart neerslag. Gedurende een periode van 30 dagen bleef 
het volledig droog. Maart was hierdoor een opvallend warme, droge maand. Er viel 
amper 13,2 mm regen. 
April was de koudste en natste aprilmaand sinds 2001. Mei hoorde bij de top-10 van 
warmste maanden ooit. Juni was erg nat en koud. Het was de koudste junimaand 
sinds 1995 met slechts één zomerse dag en op 3 juni de koudste zomerdag sinds ’75 
(12 °C). 
Op einde van juli kwam een eerste hittegolf (25-27 juli). Ook in er in augustus was er 
een hittegolf (15-19 augustus). De herfst verliep volstrekt normaal. December 
eindigde als een van de natste decembermaanden van de laatste jaren. 
In totaal viel er 670 mm neerslag tegen 800 mm normaal. Daarmee was 2012 een 
wat droger jaar dan normaal, ondanks het heel natte uiteinde. 

 
Figuur: Neerslag in 2012 
gegevens van Genk weerstation Cosmodrome (voorheen het Europlanetarium)  
(http://www.cosmodrome.be/observatorium/weerstation)  

  

http://www.cosmodrome.be/observatorium/weerstation
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Verloop van het grondwater in 2012 
 
De grondwaterstand volgt met enige vertraging de hoeveelheden neerslag en 
verdamping. De droge maanden februari en maart hebben weinig invloed op het 
grondwaterpeilen. De verdamping is nog gering en aanvoer door de 
grondwaterstroming is nog verzekerd. De droge maanden mei, augustus en 
september en de grotere verdamping doen het grondwater wel snel zakken in de 
zomer en het najaar. Half december (laatste meting 2012) was het grondwaterpeil 

nog een stuk lager dan begin 2012.  
 
Figuur: Maandelijkse neerslag in 2012 mm (in Genk) en gemiddeld grondwaterpeil in 2012 
van een 24-tal peilbuizen in het natuurgebied Abeekvallei in cm onder het maaiveld: 

 
Figuur: Verloop grondwaterpeilen in 2012  
 (gemiddelde van 4 raaien van telkens 6 peilbuizen) 

 
Figuur: Verloop grondwaterpeilen in de periode 1999-2012  
 (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. Deze peilput is op de bovenrand van de Abeekvallei gelegen. 
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 de laatste bekende meting op 20 november 2012 blijft er door op dat 
moment nog 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: Grondwaterpeilen in meetpunt 7-0140 Wijshagen Groote Heide in m boven het 
zeeniveau (Lambert X: 23104 m, Y: 193605, maaiveld op 81,79 m)  
Bron: www.dov.vlaanderen.be 

 
 
 

Freddy Janssens, met hulp van Gène Van Oosterhout 

  

http://www.dov.vlaanderen.be/
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2012 

 
Na de koudegolf van 2 weken de eerste helft van februari, met overdag ook vorst, 
komt de dagelijkse minimale temperatuur pas op 24 februari boven de 8°C.  
Regenval op 4 maart en een hoge nachttemperatuur doen een eerste piek ontstaan. 
De trek wordt echter direct afgebroken door nachtvorst de volgende 4 dagen. Een 
tweede kleinere piek komt er nog rond 10 maart bij hogere nachttemperaturen. 
Op 15 en 16 maart haalden we voor het eerst dit jaar meer dan 20 graden bij een 
zeer lage luchtvochtigheid (30%). De paddentrek, die rond half maart haar 
hoogtepunt zou moeten kennen, komt niet meer op gang. Maart blijft te droog en was 
de 5de warmste ooit. 
Enkel in april komen de later trekkende groene kikkers nog op gang. Een groot deel 
van de padden zal dit jaar niet meer naar het water trekken. Het aantal overgezette 
dieren is maar 71 % van het jaar ervoor. 
 
Overzet Gestelstraat, In den 
Damp – Wijshagen, FS7659 
en FS7660,  
x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 
195.580 
 
Op 15 januari werd de overzet 
opgezet. Afgebroken werd er 
half april. 
 
Pas na de koudegolf de eerste 
helft van februari komt er een 
eerste piek rond 4 maart met 
496 dieren een tweede 
kleinere piek rond 10 maart 
met nog 325 dieren op een nacht. 
Op 9 april komt de trek van de groene kikker nog op gang met liefst 127 groene 
kikkers (bijna de helft van het totaal overgezette groene kikkers) bij regen en warm 
kikkerweer na een lange 
droogteperiode. 
 
In totaal werden er 3.418 
dieren overgezet, wat ten 
opzichte van 2011 een 
achteruitgang is van 23 %. In 
2011 werd een vooruitgang 
geboekt van 11 %, in 2010 
een vooruitgang van 18 %, 
zodat we nu weer ongeveer 
op het peil van 2009 zitten. 
 
Een 55-tal dode dieren 
werden er genoteerd. 
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Van de Gewone pad werden 2.518 stuks overgezet of een vijfde minder dan in 2011 
(3.210 stuks). 
Al de salamandersoorten doen het bijzonder slecht, nog maar: 
- 1/3 van het aantal alpenwatersalamanders  
- 1/2 van de kleine watersalamanders 
- 1/5 van de vinpootsalamanders  
worden in 2012 overgezet in vergelijking met 2011. 
Bruine kikker doet het beter dan in 2011, groene kikker doet het iets minder goed als 
vorig jaar.  
Heikikker kent vanaf 2009 een dalende trend: van 58 stuks in 2008, is deze soort in 
2011 teruggevallen naar 19 stuks en nog 8 stuks in 2012. 
 
De Gestelstraat was in 2012 niet meer de enige locatie waar heikikkers in 
Vlaanderen overgezet werden. Ook in Lichtaart werd heikikker (24 stuks) overgezet. 
 
De overzetactie aan de Gestelstraat was in 2012 de vierde grootste overzet van 
Vlaanderen. De Steenstortstraat in Beverlo was de grootste paddenoverzetactie met 
16.631 dieren of 3x meer dan vorig jaar. 
 
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 75.938 stuks overgezet.  
 
 

 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

 114 160 126 368 272 208 89 118 51 115 82 45 127 331 145 156 73 

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

Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 126 86 291 340 381 337 428 

Groene kikker 36 231 196 418 360 543 489 540 553 633 526 236 121 533 385 391 315 272 

Heikikker 11 10 4 6 10 16 11 4 7 11 16 16 5 58 31 33 19 8 

Gewone pad 271 1.287 2.160 2.227 1.892 3.508 5.420 4.909 4853 5.231 5.542 3.075 2.699 3.562 1.954 2.620 3.210 2.518 

Rugstreeppad           4 1      0 

Totaal 340 2.274 3.034 3.348 3.406 5.438 7.529 6.004 5.864 6.173 6.494 3.640 3002 4.745 3.382 3995 4.440 3.418 

                   

Aanwezige personen:     469 539 609 531 603 639 415 469 101 167 243 286 80 110 97 
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Overzet Brogelerweg - Ellikom, FS7667, x-coörd.: 230.580, y-coörd.: 202.850 
 

 
Op zondag 22 januari werd hier de paddenoverzet opgezet.  
 
We kenden hier ook twee kort opeenvolgende trekgolven tussen 18 februari en 4 
maart. 
 
De terugtrek van zuid naar noord kwam door het droge, relatief warme weer niet 
meer op gang. Slechts 181 dieren trokken van zuid naar noord ten opzichte van 840 
dieren van noord naar zuid. 
 
Na het record aantal dieren dat in 2009 overgezet werd, viel in 2010 een afname te 
noteren. In 2011 werd weer een stijging met 14 % genoteerd tot 2.200 stuks. Nu 
werden de aantallen gehalveerd tot 1.024 stuks, ook al werd er nog overgezet tot 10 
april. 
 
Het aantal alpenwatersalamanders bleef constant, kleine watersalamanders namen 
relatief toe, tot 14 stuks. Bruine kikker halveerde en van gewone padden werd maar 
40 % van het aantal van vorig jaar geteld. 
 

 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alpenwatersalamander 7 45 57 28 67 64 67 32 86 145 120 156 158 

Kleine watersalamander       2  2 1 2 4 14 

Bruine kikker 12 141 57 109 128 240 125 184 485 282 269 248 106 

Groene kikker 3 1  2 3 2 3   1 3 6 12 

Gewone pad 208 960 807 886 645 2.135 1.588 1.021 1.510 2.263 1.530 1.786 731 

Totaal 230 1.147 901 1.025 843 2.442 1.785 1.237 2.083 2.692 1.924 2.200 1021 
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Overzet Hellestraat - Ellikom, FS7666, x-coörd.: 230.760, y-coörd.: 202.160  
(3 dagen in 2012) 

 
Aan de Hellestraat in Ellikom werd door vrijwilligers naar padden gezocht, ondanks 
dat er nagenoeg geen gewone padden meer trekken. 
Op 19 februari en 1 maart werden 17 dieren overgezet. Ook 7 dode padden werden 
gevonden. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Salamander 1        

Bruine kikker   1 1   5  

Groene kikker  6        

Gewone pad 437 244 36 6 14 1  17 

Totaal 444 252 40 7 14 1 5 17 

 
 
Overzet Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen, FS7865 & FS7865, 
x-coörd.: 232.400, y-coörd.: 201.300 
(5 dagen in 2012) 
 
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 op 5 avonden 
slechts 38 dieren overgezet, 
veel minder dan vorig jaar. 
Het aantal verkeersslachtoffers 
bleef relatief hoog: 63 gewone 
padden, 12 bruine kikkers, een 
enkele alpenwatersalamander 
en kleine watersalamander. 

  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bruine kikker 8 5 2 81 2 10 13 

Gewone pad 196 113 89 206 80 301 25 

Totaal 204 118 91 287 82 311 38 
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Overzet Esmeralda Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal - Peer,  
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950 

 
 

De schermen werden dit jaar geplaatst op 
zaterdag 28 januari. Hierna volgde een 
periode met streng winterweer, nachtvorst 
en sneeuw, die duurde tot 16 februari. 
Daardoor werden de eerste amfibieën 
pas op 18 februari overgezet. 
Het hoogste aantal dieren werd overgezet 
in de nacht van vrijdag 24 februari op 
zaterdag 25 februari, namelijk juist 100 
dieren. Dan viel het even stil door de 
koude, begin maart was er terug een piek 
bij het aantal overgezette dieren, dan viel 
het weer even stil, gevolgd door nog een opflakkering half maart. 
Het gros van de dieren werd overgezet tussen eind februari en half maart. Dan is de 
trek stil gevallen, waarschijnlijk door het droge weer (in maart en begin april was er 
heel weinig neerslag). 
Het leek wel een “stand-still” in de paddentrek, er werden geen overstekende dieren 
gevonden in de emmers, maar ook geen terugtrekkende dieren, zelfs geen dode 
amfibieën op de weg 
(verkeerslachtoffers). In het water was 
er in deze periode ook bijna geen 
beweging van parende amfibieën. Het 
droge weer in deze periode had grote 
uitersten, namelijk hoge 
dagtemperaturen (tot 20°C) 
gecombineerd met nachtvorst. Dat is 
uitermate ongeschikt voor amfibieën. 
Vanaf 9 april begon het te regenen en 
vonden we terug dieren in de emmers. 
Woensdagavond 11 april werden de 
schermen opgeruimd. Totaal werden er 
dit jaar 1100 amfibieën overgezet. 
Maar er werden niet alleen kikkers, padden of salamanders gevonden in de emmers, 
ook muizen zoals op de bijgevoegde foto te zien is. Het stokje in de emmers is echt 
nodig! 
 

 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alpenwatersalamander 77 208 161 113 146 187 206 174 152 

Kleine watersalamander      1  1 4 

Bruine kikker 137 1.098 526 228 271 141 160 154 279 

Groene kikker 23 47 14 7 3 1  3 1 

Gewone pad 964 1.343 1.578 635 749 680 662 571 666 

Totaal 1.201 2.696 2.279 983 1.169 1.001 1.028 903 1100 
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Dit jaar was er terug een stijging in het aantal overgezette amfibieën in Peer, namelijk 
1100 tov 903 vorig jaar. Dit was het beste resultaat van de laatste 4 jaren. Opvallend 
waren de Bruine kikkers (279 ex.), waarvan we er 125 meer over gezet hebben dan 
vorig jaar. Dit is het hoogste aantal van de laatste 6 jaren. Terug weer een stijging, 
maar het is nog lang niet het hoge aantal van 2005 (nl 1098 ex.). 
De Gewone pad deed het weer beter dan vorig jaar, maar het is geen hoge score, 
het aantal blijft zoals de laatste jaren hangen rond de 600 à 700 ex. 
De Alpenwatersalamander deed het dan weer minder, slechts 152 ex. Maar er 
werden wel 2 Kleine watersalamanders gevonden. 
Van de Groene kikker werd slechts 1 ex gevonden. Dit aantal is altijd heel laag, 
waarschijnlijk doordat ze veel later trekken. 
 
Verkeersslachtoffers: 
 
Er werden maar weinig verkeersslachtoffers genoteerd, nl 21. Dit komt niet alleen 
doordat de meeste vrijwilligers die meewerken aan de paddenoverzet niet echt gaan 
zoeken naar dode amfibieën, maar alleen de toevallig gevonden dode dieren 
noteren. Maar tijdens de periode van half maart tot begin april was er bijna geen 
beweging in de paddentrek, de “stand still” – periode vanwege het droge weer. Er 
werden bijna geen dieren overgezet, maar er werden ook bijna geen dode gevonden, 
terwijl er wel naar 
gezocht werd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publieke 
overzetacties: 
 

Dit jaar waren er geen schoolbezoeken. Het aantal bezoekers tijdens de publieke 
paddenoverzetavonden was redelijk laag in vergelijking met vorige jaren (totaal 52 
personen, waarvan 26 kinderen). Gelukkig waren dit jaar de weersomstandigheden 
geschikter voor de paddentrek en konden er wel amfibieën worden overgezet door 
de kinderen. 
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Verloop van de overzet in 2012 
 

In den Damp – Gestelstraat Wijshagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brogelerweg Ellikom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esmeralda – Omleidingsweg Wijchmaal 
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Vergelijking met Limburg en Vlaanderen 
 
In Vlaanderen werden in 2012 156.824 dieren overgezet volgens de cijfers te vinden 
op de website van HYLA (www.hylawerkgroep.be). Ter vergelijking werden in 2011 
174.043, in 2010 147.850 en in 2009 102.330 dieren overgezet.  
Dus na een behoorlijke stijging ten opzichte van de vorige jaren, terug een neergang. 
In 2007 werd wel een absoluut minimum bereikt met slechts 108.904 overgezette 
dieren.  
In Limburg werden in 2012 34.089 dieren overgezet, in 2011 en 2010 ongeveer 
evenveel: 35.844 resp. 34.574 dieren. 
 
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.  
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. 
In 2012 was er weer een terugval met bijna 30 %, terwijl de Limburgse overzet 
nagenoeg constant bleef. Vlaanderen ging ook achteruit met 10 %. 
In Nederland was de achteruitgang niet minder dan 40 %. Daar geeft men aan dat 
door de droogte van maart er minder padden trokken. 
 
Ons aandeel in de overzetacties ten opzichte van het Limburgs aantal is gedaald en 
bedraagt nu 16 %, ten opzichte van Vlaanderen dalen we van 5 naar 3,5 %. 
 
Tabel: Aandeel overgezette dieren in Meeuwen-Gruitrode en Peer t.o.v. het Limburgs 
aantal 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alpenwatersalamander 65% 20% 24% 38% 33% 33% 32% 43% 

Kleine watersalamander  84% 37% 18% 15% 35% 14% 16% 19% 

Vinpootsalamander 60% 13% 11% 23% 58% 24% 13% 5% 

Bruine kikker 56% 26% 12% 11% 20% 13% 11% 10% 

Groene kikker 84% 51% 23% 66% 62% 52% 53% 48% 

Heikikker 100% 100% 83% 100% 97% 100% 100 % 100% 

Gewone pad 33% 23% 27% 28% 29% 20% 24% 17% 

Rugstreeppad 100% 100%       

Totaal 37% 23% 24% 24% 28% 21% 22% 16% 

 2005 2006   2007     
Freddy Janssens & Robert Van Dingenen

http://www.hylawerkgroep.be/
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PEER EN MEEUWEN-GRUITRODE PROPER 
 
 

 
De afdeling neemt al sinds een 12-tal 
jaren actief deel aan activiteiten op 
vlak van milieu en natuur 
georganiseerd door anderen. Een 
van deze is de door Limburg.net op 
touw gezette actie proper straatbeeld. 
Op 10 maart 2012 hebben we samen 
met tientallen verenigingen uit Peer 
en Meeuwen het afval langs de 
straten in Peer en Meeuwen-
Gruitrode verwijderd. 
 
In Peer ontvingen we een pakket 
waardebonnen en in Meeuwen een 
financiële toelage voor onze 
inspanningen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Hendrikx 
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DAG VAN DE MILITAIR 8 JUNI 2012 
 
Dit jaar werd er weer enthousiast gewerkt door de 
militairen tijdens de jaarlijkse “Dag van de Militair”. 
In de voormiddag werd er vooral gewerkt aan het 
vrijmaken van de wandelpaden, zo werd er aan het 
plankenpad achter de Pastorij van Reppel een 
omgewaaide wilgenboom, die over het wandelpad en 
gedeeltelijk in de beek lag, opgeruimd. Om een peilbuis, 
waarmee de grondwaterstand in de Abeekvallei wordt 
opgevolgd, gemakkelijker te kunnen bereiken, werd aan de 
Slagmolen in Ellikom een pad door het rietveld naar deze 
peilbuis gemaaid. 
Aan het Steenbroek in Reppel werden de brandnetels op 
het wandelpad gemaaid. Hetzelfde gebeurde aan het 
Cluysenaersbosch in Grote Brogel waar ook het pad werd vrijgemaakt van 
brandnetels en van overhangende takken en struiken. De natte delen van het pad 
werden ook beter toegankelijk gemaakt dmv balken die erover werden gelegd. 
Na de middag hebben we aan de Slagmolen in Ellikom een oud stalletje afgebroken 
en alles opgeruimd. Daarna werd aan het Steenbroek in Reppel nog een herstelling 
uitgevoerd aan een verzakte brug over de Abeek. 
Zoals gewoonlijk was er als afsluiting nog een nabespreking met een drankje. 
 

Robert Van Dingenen 
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BRBF PEER 13-16 JULI 2012  

 

 
 
 
In samenwerking met Braek-Away vzw de 
organisator van het Belgium Rhythm ‘n’ Bleus 
Festival Peer en de stad Peer hebben we als 
Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & 
Peer voor de 11de maal herbruikbare bekers 
verkocht. 
Deze bekers worden door de stad Peer 
aangekocht en aan de afdeling 
overgedragen. 
De bekers werden verkocht aan € 2 per stuk, 
bij teruggave kreeg de koper € 1,50 terug. 
In totaal zijn 1.190 bekers verkocht, het 
aantal verhandelde bekers ligt hoger omdat een aantal bekers dag per dag 
teruggebracht en terug in omloop gebracht worden. 
Voor de stad Peer het realiseren van een milieudoelstelling, voor de afdeling een 
goede bron van inkomen en voor Braek-Away vzw een bevestiging van hun goede 
intenties. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan Hendrikx 
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP  
 
10 november in Meeuwen en 24 november 2012 in Peer 
 
Natuurpunt Limburg organiseert ieder jaar een verkoop van 
inheemse planten om de natuur in eigen tuin een plaats te geven.  
Alle Limburgse tuinen samen vormen een gigantisch potentieel 
leefgebied.  
Iedere natuurvriendelijke tuin draagt bij aan onze natuurlijke rijkdom.  
Bezitters van grote of kleine tuinen en zelfs balkons kunnen meehelpen om  
dieren en planten van hier te helpen door leefgebied, beschutting of voedselplekken te 
voorzien. Door mee te doen met onze plantenverkoop kan ook jij meegenieten van 
egels, vlinders, bloemen of vruchten die méér leven brengen in jouw tuin. Zo helpen 
we de natuur en onszelf. 
Mede door de inzet van de duurzaamheidambtenaar van de gemeente Meeuwen-
Gruitrode hadden we dit jaar ook een afhaalpunt in deze gemeente. Iedere inwoner 
had tevens recht op een gratis autochtone lindeboom bij al dan niet aankoop van 
plantgoed. De verdeling voor Meeuwen-Gruitrode was aan het compostpunt 
Kapelanijstraat (speelplaats Middenschool). Tien mensen hadden bestellingen 
geplaatst voor 311 planten, 3 zaadmengsels en 2 bijenkastjes. 
Voor Peer was het afhaalpunt aan de terreinen van de technische dienst van de stad 
Peer. Er waren 4 bestellingen voor 202 planten en 3 zaadmengsels. 
Iedere koper kreeg plant-zaai-en snoeitips. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met deze actie steunen de mensen onze vereniging en de natuur in hun buurt.  
Natuurpunt dankt de gemeente Meeuwen-Gruitrode en de stad Peer voor haar 
medewerking om gebruik te mogen maken van haar infrastructuur 
. 
    Jan Hendrikx 
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KALENDER 2013 

WANDELEN 
 

Zondag 20 januari 2013 
Bomenwandeling winterkenmerken 

Bomen, zo vanzelfsprekend in het landschap maar welke soort is het! Aan de hand 
van de winterkenmerken brengen we alle boomsoorten die we tegenkomen op naam. 
Je zal na deze wandeling opkijken van de soortenrijkdom aan bomen  
Buurthuis Ellikom Weg Ellikom 243 Meeuwen 14.00 u 
Info: Michel Broeckmans 0499593301 

 
Zaterdag 23 februari 2013 

Vollemaanwandeling 

Ervaar de bijzondere sfeer van een late avondwandeling in het licht van de volle 
maan. Wij leiden je in deze aparte sfeer door de vallei. Een moment van schoonheid 
en rust in de natuur.  
Buurthuis Ellikom Weg Ellikom 243 Meeuwen 20.00 u 
Info: Paul Capals 011631289  
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 14 april 2013 
Zeer vroege vogelwandeling op het militair domein 

In mei leggen alle vogels een ei, in april beginnen ze al fluitend met de hofmakerij. We 
wandelen onder begeleiding van een vogelkenner op zoek naar de typische 
heidevogels. 
Kruispunt Gestelstraat/ Kolisbergen in Meeuwen-Gruitrode. 7.00 u 
Info: Michel Broeckmans 0499593301 

 
Zondag 12 mei 2013  

Lentewandeling Mullemer Bemden 

Geniet van de geur van bloeiende hooilanden en maak kennis met de 
schapenbegrazing in de Dommelvallei. Het vernieuwde knuppelpad nodigt uit voor 
een leerrijke en ontspannende wandeling. 
Kringwinkel Steenweg Wijchmaal 66. Peer 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 011635594 
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Zondag 16 juni 2013  
Bomenwandeling zomerkenmerken 

Bomen, zo vanzelfsprekend in het landschap maar welke soort is het! Aan de hand 
van de zomerkenmerken brengen we alle boomsoorten die we tegenkomen op naam. 
Je zal na deze wandeling opkijken van de soortenrijkdom aan bomen in de 
Abeekvallei. 
Buurthuis Ellikom Weg Ellikom 243 Meeuwen 14.00 u 
Info: Michel Broeckmans 0499593301 

 
Zaterdag 22 juni 2013  

Nachtzwaluwwandeling 

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. 
Kruispunt Gestelstraat / Kolisbergen Meeuwen-Gruitrode 21.30 U 
Info: Michel Broeckmans 0499593301 

 
Zondag 14 juli 2013 
Vlinderwandeling 

De bloemrijke hooilanden in de Abeekvallei vormen een geschikte thuis voor heel wat 
kleurrijke vlinders. Een ervaren vlinderkenner neemt ons mee op tocht en vertelt 
gepassioneerd over deze vrolijke fladderaars. 
Kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg (knooppunt 06) Grote Brogel  
Info: Robert Van Dingenen 011635594 
 

 
Zondag 25 augustus 2013 

Heidewandeling  

De heide steekt in augustus in een prachtig paars jasje en het gonst er 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. 
Parking RLKM Weg op Zwartberg 14.00 u 
Info: Michel Broeckmans 0499593301 
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Zondag 1 september 2013 

Wandelen langs de mooiste plekjes van Neerglabbeek 

Het natuur- en cultuurlandschap in de omgeving van Neerglabbeek is op zijn minst 
markant te noemen. Wandel mee met een natuurgids langs de meest bijzondere 
plekjes van deze gemeente. Beleef en geniet onder andere de natuur in een holle 
weg.  
Kerk van Neerglabbeek Loostraat 14.00 u 
Info: Willy Lipkens 089855494  
 

Zondag 13 oktober 2013 
Wandelen bij de buren Hechtel-Eksel 

Kennismaking met heidegebieden van het militair domein op het grensgebied tussen 
Hechtel en Helchteren. Een gids geeft uitleg over deze heide met zijn stuifduinen, 
vennen, de overgang van droog naar nat, de Zwarte Beek met de beekbegeleidende 
bossen en een stuk cultuurgeschiedenis van dit gebied. 
Buurthuis Ellikom Weg Ellikom 243 Ellikom/Meeuwen 8.30 u van waar we carpoolen 
naar Hechtel. 
Hoek Oude Barrierstraat/ Hoefstraat 3940 Hechtel 9.00 u 
Na de wandeling om 12.00 u wordt er door afd. Hechtel-Eksel in de Katershoeve een 
drankje aangeboden. 
Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928 
 

 
Zondag 17 november 2013 

Wandelen in de voetsporen van Pieter Bruegel 

De omgeving van de Abeekvallei heeft nog bijzondere landschappelijke kenmerken. 
We maken kennis met de omgeving waar omstreeks 1530 onze beroemde schilder 
geboren werd. In deze context is het Ooievaarsnest, zijn geboortehuis, een ideale 
vertrekplaats. 
Ooievaarsnest, Hoogstraat 4 Grote Brogel 14.00 u 
Info: Paul Capals 011631289  
 

Zondag 15 december 
Winterwandeling Mullemer Bemden 

Beleef het winters landschap in de Dommelvallei met een tocht door de Mullemer 
Bemden. De gids geeft uitleg over de rustfase waarin de fauna en flora zich in deze 
periode bevinden en hoe de schapen overleven.  
Kringwinkel Steenweg Wijchmaal 66. Peer 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 011635594 
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  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 3, 10, 17 en 24 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 avonds warmer is 
dan 8°C. 
 
Info: Robert Van Dingenen 011635594 
Info: Jan Paesen 011792564   0476351938 
 
 
 
 
   CURSUSSEN  
 
 
 
Snoeicursus 
fruitbomen  zaterdag 
9 februari 2013 
  

 
 
 
 
 
Pierre Zanders legt ons haarfijn uit hoe je fruitbomen moet snoeien om een goede 
oogst te krijgen en de bomen gezond te houden.  
Theoretisch gedeelte: Buurthuis Reppel Reppelerweg 183 3950 Reppel 9.00 u 
Praktisch gedeelte: Monshof Monshofstraat 32 3950 Reppel 14.00u in de boomgaard 
aan de achterzijde van het Monshof. 
Wie wil mag zelf met de snoeischaar aan de slag gaan.  
Info: Jan Hendrikx 011 63 38 54  0474407928. 
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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 20 januari  
Zaterdag 16 februari 
  Zondag 17 maart 
Zaterdag 21 september 
  Zondag 20 oktober 
Zaterdag 16 november  
  Zondag 15 december  
Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64 
 
 
Dag van de Natuur zaterdag 16 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 Jan Hendrikx, 

Freddy Janssens 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 

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 7 

PERSKNIPSELS 8 

  
RESERVATENWERKING ABEEKVALLEI  12 

  
EDUCATIEF NATUURBEHEER 33 

CURSUSSEN 37 

GIDSENWERKGROEP MULLEMER BEMDEN 38 

  
BIODIVERSITEIT MEER DAN 2.300 SOORTEN ONGEWERVELDEN GE-
KEND IN DE ABEEKVALLEI 

39 

WWW.ABEEK.WAARNEMINGEN.BE 41 

ZELDZAME SOORTEN 43 

MONITORING DAGVLINDERS ABEEKVALLEI 44 

DIEREN ONDER ONZE WIELEN  50 

WILD VAN… 53 

MONITORING GROND- EN OPPERVLAKTEWATERPEILEN 54 

  
OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2012 56 

PEER EN MEEUWEN-GRUITRODE PROPER 66 

DAG VAN DE MILITAIR  67 

BRBF PEER  68 

BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP  69 

  
KALENDER 2013 70 

 
 
 
 
 
  

http://www.abeek.waarnemingen.be/
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