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VOORWOORD 

 
Gelukkig nieuwjaar beste lezer 
 
Het is weer het moment om te overlopen wat het voorbije jaar gebracht heeft en wat 
we hopen te doen in het nieuwe jaar. Als we alle activiteiten in 2013 op een rijtje 
zetten mogen we best tevreden zijn. De vrijwilligers, de scholen, de LIFE-ploeg, de 
ploeg van de Sociale Werkplaats, de inventariseerders en medewerkers van 
Natuurpunt zijn druk doende geweest in de Abeekvallei. 
 
Voor het LIFE-project, dat in 2010 gestart is, was 2013 het jaar van de actie. Op 
verschillende plaatsen in de Abeekvallei werden ingrijpende werkzaamheden 
aangevat en sommige ook afgesloten. Op die plaatsen is het uitzicht soms drastisch 
veranderd. Deze werken moeten leiden tot een vergroting van de biodiversiteit. In dit 
jaarboek worden deze werken uitvoerig beschreven. 
We hebben onze maandelijkse activiteiten gehad met wandelingen en in het voorjaar 
de paddenoverzetacties. Voor de amfibieën was het een ongewoon jaar. 
Vele scholen hebben met ons gewerkt om de leerlingen in contact te brengen met de 
natuur. Dit jaar heeft de school van Ellikom samen met de provincie Limburg en 
Natuurpunt een project opgestart. Dit project loopt over een gans jaar en omvat 
wandelingen, inventarisaties, lessen over klimaatwijziging en over de Abeek. In 2014 
loopt het project verder. Er wordt een film gemaakt en als kers op de taart wordt er 
een kunstwerk onthuld, ontworpen door Leo Camps. 
 
Het jaar 2014 zal een speciaal jaar worden. We hebben namelijk weer wat te vieren. 
 Onze afdeling bestaat 20 jaar. Op 26 augustus 1994 had de oprichtingsvergadering 
plaats in het Buurthuis van Ellikom. Op 23 augustus 2014 organiseren we een 
happening met allerhande activiteiten en een barbecue voor onze leden en 
sympathisanten. 
Dit jaar vieren we ook dat Natuurpunt de kaap van de 200 ha natuurgebied in beheer 
heeft overschreden. 
In 2014 loopt het Life Abeek project af. Tijdens de happening  zullen we hier zeker de 
nodige aandacht aan schenken. Houd 23 augustus 2014 vrij in je kalender. 
 
Natuurpunt ijvert al jaren voor goede wandelvoorzieningen in de reservaten. In 
verband met de intergemeentelijke wandelroute tussen Peer en Meeuwen hebben 
we goed nieuws. We zijn van plan om een wandelroute te maken die de 
Ooievaarsnest in Grote Brogel gaat verbinden met de plaats waar vroeger de 
Slagmolen van Ellikom stond (nu in Bokrijk). Deze wandelroute over de Abeek zal 
aansluiten op de al bestaande wandelroutes van Peer en Meeuwen-Gruitrode. 
 
Werk genoeg aan de winkel. Wij zijn blij dat enkele mensen gereageerd hebben op 
onze oproep van verleden jaar om ons te komen vervoegen in het bestuur of bij de 
beheerwerken. Brecht, Henri, Jaak, Rik, Roberto en Tim welkom in de crew. 
Tot ziens op de algemene vergadering op vrijdag 7 februari, 20 u in het Buurthuis 
van Ellikom. 
 
Prosit 2014!!!                  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 
Rik Gijbels, Heikantstraat 23, 3670 Ellikom 
 GSM. 0495 59 52 28 e-mail: gijbels.rik@gmailcom 
Jaak Leen, Zandstraat 16, 3990 Kleine Brogel Tel.: 011 61 27 74 
 GSM: 0479 94 77 13 e-mail: leen.maes@hotmail.com 
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek Tel.: 089 85 54 94 
   e-mail: wielvandezavel@hotmail.com 
Jan Mackowiak, Begoniastraat 10, 3660 Opglabbeek Tel.: 089 85 47 27 
   e-mail: jan.mackowiak@telenet.be 
Henri Schutters, Panhovenstraat 10, 3990 Peer Tel. 011 63 55 92 
 GSM : 0476 81 93 67           e-mail: henri.schutters@skynet.be 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer Tel.: 011 63 55 94 
 GSM: 0496 84 85 38                e-mail: robertvandingenen@telenet.be 
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2. Afgevaardigden regionale werking en 
algemene vergaderingen van de deelverenigingen van Natuurpunt 
 
Algemene Vereniging Natuurpunt en Beleidswerking 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Vereniging Natuurpunt Beheer vzw 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
 
Vereniging Natuurpunt Studie vzw 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
 
Instelling Natuurpunt Educatie vzw 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel 
 
Natuurpunt Limburg vzw 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
 
3. Cel verwerving 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
 
4. 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 
 
5. Cel natuureducatie 
 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 
3990 Grote Brogel 
Eugène Vanoosterhout, Weg naar 
Ellikom 121, 3670 Meeuwen 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 
3990 Grote Brogel 
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6. 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 
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel 
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer 
Kristine Zelst, Apotheker Hendrixstraat 11, 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) 
 
Regio-overleg beheerteams Noord-Limburg 

Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 
Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen 
 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
 
Limburgse Koepel Voor Natuurstudie (LIKONA) 
Limburgs Natuur- en Milieueducatie Netwerk (LIMNET) 
Meerdere bestuursleden 
 
Watering "De Vreenebeek" 
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel 
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Wildbeheereenheid De Korhaan Peer 
Wildbeheereenheid De Hei Meeuwen-Gruitrode 
Jachtgroep Reppel 
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel 

 

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 

2013 92 122 217 

2014 98 121 223  
 

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

 
Geïnteresseerden Nieuwsbrief Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer: 140 
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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 van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 
Mechelen (IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC: GEBABEBB). 
 
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. 
De digitale tweemaandelijkse nieuwsflits van de afdeling Meeuwen-Gruitrode en Peer 
ontvang je indien je je hierop inschrijft via www.abeek.be. 

 
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/
http://www.abeek.be/
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BEZOEK ONZE WEBSITE: 

www.abeek.be 
 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 
 

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 2013 werd 9,2 ha aangekocht, waarvan nog voor de helft (4,6 ha) de notariële akte 
nog moet opgemaakt worden in 2014. 
Ook kwamen in 2013 2 huuraktes bij voor 3,4 ha, naast een huurakte van het 
Agentschap voor Natuur en Bos voor 2,1 ha. 
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt op dit moment 202,17 ha. 
 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in: 
 
Meeuwen: Groote heide - Gestelstraat (2,07 ha) 
  Pastorijbemden (0,40 ha) 
  Klokbemden (0,50 ha) 
  Duivelsbroek (0,42 ha) 
Ellikom: Duivelsbroek (0,05 ha) 
  Over de Beek (1,20 ha) 
  Aen de Slagmolen (0,967 ha) 
Grote Brogel: Erpecommer Bemden (2,00 ha) 
  Oyevaers Nesthofs veld (1,10 ha) 
  Cluysenaers bosch (0,85 ha) 
  De Aabemden (1,10 ha) 
  Schoutenhofveld (0,65 ha) 
  Daniëlsbos (0,55 ha) 
Reppel: In de Nouwen (0,07 ha) 
  Achter de Pastorij (0,70 ha) 
  Reppeler Bemden (0,65 ha) 
  Schooter Bemden (0,41 ha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege ondertekende 
op 13 november 2013 het derde uitbreidingsbesluit (Ministerieel besluit houdende de 
uitbreiding van het erkende natuurreservaat Vallei van de Abeek nr. E-209).  
Hierdoor is 181,7625 ha erkend als natuurreservaat. 
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NATUURPUNT vzw                                                             8830   Natuurreservaat ABEEKVALLEI       Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

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

AANKOPEN                                                                                                                                                                                                          in m

STAND 01-01-2013 162 88 14

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 03-apr-13 1 76 00 50
Stengele Elisabeth & 

André PE 3 B 213b, 214a, 215a Grote Brogel De Aabemden 4 05-jun-12 24-jun-13 1 10 20 221

Steyfkens Boudewijn MG 1 A 209 Meeuwen Klokbemden 3 21-jan-13 06-mei-13  18 80 0

Dreesen Elisa PE 3 B 433a, 434a+b Grote Brogel Danielsbos 4 25-jan-13 03-apr-13  55 20 0

Hollanders-Clijsters J ME 1 A 201, 202, 203 Meeuwen Klokbemden 3 16-sep-13 11-dec-13  31 40 38

STAND 01-01-2014 167 44 60

Vanham-Ceyssens PE 3 B+D deel 291c, deel 293e Grote Brogel

Cluysenaers bosch + 

Oyevaers Nesthofs veld 4 12-feb-13 1 94 48 320

Thirion - Serneels MG 3 A 194a, 196b deel en 196c deel Ellikom Over de Beek 3 16-mrt-13  60 72 175
Van Damme - 

Hoogmartens MG 1 749e, 778 Meeuwen Pastorijbemden 2 13-jun-13  39 60 95

Jef en Mathieu Jehoul PE 3 C

207c, delen van 206a+b, 208a, 

209, 212c, 213b Grote Brogel Erpecommer Bemden 3 07-jun-13   1 68 63 155

Mathieu Jehoul ME 3 B 75c, 201a, 202, delen 208e+f Ellikom

Duivelsbroek, Over de 

Beek 2 07-jun-13  64 81 84
Jonckers - Evens Anna 

en cns BO 2 B 314b Reppel In de Nouwen 4 30-sep-13  7 40 0
Eerdekens Johannes 

en consoorten PE 3 C 196a Grote Brogel Erpecommer Bemden 3 30-sep-13  41 10 0

Hulp en Hoop vzw ME 1 A 50 Meeuwen Duivelsbroek 3 25-nov-13  42 40 109

171 95 11

Totaal aankopen Bocholt                        27  90  74

Meeuwen-Gruitrode   91  17  82

Peer   52  86  55

TOTAAL 171  95  11

BO 2 B 387f Reppel Aen De Waterstraet 4 02-jan-11     15 24 0

PE 3 B 82 Grote Brogel De Oude Kraei 4 02-jan-11     60 01 0

MG 3 A 21x6 Ellikom Aan De Slagmolen 4 02-jan-11     68 21 103

MG 1 C 829, 830 Meeuwen De Goorten 2 02-jan-11   1 37 00 0

MG 1 A 788 Meeuwen Klokbemden 3 02-jan-11     23 70 0

STAND 01-01-2013 26 86 02

Asset Recovery bvba MG 3 A 6d, 8h, 9k, 21e4 Ellikom Aan de  Slagmolen 4 01-sep-13 1 28 50 156

Colemont - Keil R. MG 1 C 1576c Meeuwen Groote heide - Gestelstr. 1 20-sep-13 2 07 00 0

STAND 01-01-2014 30 21 52

Totaal huur                                           9  63  40

15  06  63   17  13  63

  5  51  49

TOTAAL 30  21  52

ALG. TOTAAL                                                                                       37  54  14

106  24  45

  58  38  04

TOTAAL 202  16  63 202 16 63 13.609

Peer

Bocholt                      

Peer

Meeuwen-Gruitrode

HUUR

Bocholt                      

Meeuwen-Gruitrode

Agentschap voor 

Natuur en Bos

Bocholt                      

19%

Meeuwen

-Gruitrode
52%

Peer

29%

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

220  00  00
Evolutie oppervlakte in beheer
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19 JAAR NATUURGEBIED VALLEI VAN DE ABEEK IN CIJFERS 
 

 
 

 

Kadastrale oppervlakte 202,2 ha

in eigendom 172,0 ha

in huur 30,2 ha

  in 

Bocholt                      37,5 ha

Meeuwen-Gruitrode 106,2 ha

Peer 58,4 ha

Aantal kadastrale percelen 657

Gemiddelde grootte perceel 0,31 ha

Aantal aankopen 260

Aantal huurovereenkomsten 22

13,1 km Abeek

1,6 km Bullenbeek

0,1 km Hommelbeek

0,6 km Gielisbeek

0,1 km Vlasroterbeek

0,6 km Vellerloop

1,7 km Veeweiderloop

0,4 km Losbeek

In watering 142,0 ha Vreenebeek

Aantal aaneengesloten blokken 90

Grootste blok 43,9 ha

Aabemden - Monshof - Achter de Pastorij - Aen het 

Steenbroek - Waterbemden

Gemiddelde grootte blok 2,2 ha

89,5 ha Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

20,2 ha Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

128,6 ha Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden

25,1 ha

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en 

Gruitrode

Eur. vogel- en/of habitatrichtlijngebied 173,6 ha

Vlaams ecologisch netwerk (VEN) 155,9 ha

Europees habitat ca. 65 ha mogelijk bijlage I-habitat Habitatrichtlijn

Reginaal belangrijk biotoop

ca. 35 ha

in Vlaanderen beschermde habitats andere dan de Europees 

beschermde habitats

7,7 ha Landduin

23,5 ha Droog zand

21,7 ha Vochtig zand

41,8 ha Nat zand

107,1 ha Veen

159,4 ha Natuurgebied

14,0 ha Bosgebied

5,7 ha Agrarisch gebied

23,6 ha Agrarisch gebied, landschappelijk waardevol

4,0 ha Akker

48,0 ha Grasland en weides

7,0 ha Heide

11,0 ha Riet & ruigte

124,0 ha Struweel en bos

8,0 ha Water

Beheereenheden ca. 430 aaneengesloten oppervlaktes met éénzelfde beheer

Oeverlengte

Europees vogelrichtlijngebied             

(niet integraal) 109,7 ha

Europees habitatrichtlijngebied            

153,7 ha

Gewestplan

Bodem

Ecotopen (raming)
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4de JAAR LIFE ABEEK 
 

De LIFE-natuurherstel en 
-inrichtingswerken kwamen in 2013 op 
volle toeren, van zuid naar noord: 
 
Groote Heide 
 
De Groote Heide is een bijzonder 
hoekje aan de buitenrand van het 
uitgestrekte Schietveld. Wat ooit 
een bos van Amerikaanse vogelkers 
was, werd omgevormd naar een 
boomrijke heide en werd zo een 
thuis voor soorten als de gladde 
slang, de levendbarende hagedis en 
de zadelsprinkhaan. Een deel van 
de bomen werd in juli verwijderd. 
Nog verdere herstelmaatregelen 
(plaggen) worden genomen om 
verbossing en vergrassing tegen te 
gaan. 
 
Plokroy, Vliegeneinde, Poelbemden, Klokbemden, Slagmolenbemden 
 
Bij aankoop van weekendverblijven verwijderen we systematisch de illegaal 
geplaatste chalets en stacaravans. Ook de tuinplanten worden verwijderd. 
Bij de weekendverblijven hoorde 
dikwijls een vijver met daar rond 
coniferen. De afgelopen maanden 
werden de coniferen rond een 10-tal 
vijvers verwijderd. Ook de 
oeververstevigingen, een enkele 
maal in gewapend beton, haalden 
we weg. De vijvers kregen een 
natuurlijker reliëf met zachte oevers. 
Door de extra lichtinval en de 
geleidelijke overgang van droog 
naar vochtig kunnen zich hier 
natuurlijke vijvers ontwikkelen. 
Op sommige plaatsen werd 
geopteerd om de vijvers grotendeels 
te dempen zodat er zich elzenbroekbossen kunnen ontwikkelen. In Europa zijn deze 
zeer zeldzaam en genieten ze de hoogste bescherming. De elzenbroekbossen langs 
de Abeek behoren tot de mooiste van Vlaanderen. De werken gebeurden door een 
aannemer (Heylen) in opdracht van LIFE. 
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In Plokroy (In de Damp) werd de 
draadafsluiting door de LIFE-ploeg 
rond de vijvers verwijderd in 
afwachting van een grondige 
herinrichting van de vijvers. 
 
Exelmanshofsveld 
 
De vijver op het Exelmanshofsveld 
was na kap van de bomen (wilgen, 
berken en enkele eiken) in augustus 
1998 terug sterk aan het 
dichtgroeien. De LIFE-ploeg kapte 
de bomen en het terrein werd door een aannemer maaiklaar gemaakt. Een strook 
rond de verlandende vijver willen we open houden. We verwachten dat deze strook 
zal ontwikkelen tot dottergrasland. De zone ernaast zullen we als moerasspirearuigte 
beheren. Ook een stukje bos werd gekapt om tot bosrand te laten ontwikkelen. 
 
Molenberg 
 
Op de terreinen die we huren van 
de Kerkfabriek van Grote Brogel in 
Ellikom, vlak tegen de Grote Baan, 
verwijderde aannemer Heylen in 
opdracht van LIFE op de hoger 
gelegen delen de voedselrijke 
bovenste bodemlaag. Op deze 
manier trachten we hier de typische 
planten van hooilanden terug 
helemaal tot hun recht te laten 
komen. 
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Aen de Slagmolen en Ooievaersnesthofsveld 
 
Op de vroegere locatie van de 
Slagmolen van Ellikom werd een 
voormalig weekendverblijf met man en 
macht vernatuurlijkt. 
Draadafsluiting en berghokken 
werden verwijderd, riet en ruigtes 
werden gemaaid, bomen rond de 
vijvers gekapt, klappoortjes en 
opstapjes bij de brug (betonnen stuw) 
geplaatst. Het gebied werd na 
tientallen jaren weer toegankelijk, ook 
vanuit het Ooievaarshof (Grote 
Brogel). 
Door Natuurpuntvrijwilligers (septem-
ber), de maaiploeg van de Sociale 
werkplaatsen, klassen van Agnetendal (oktober) en Dag van de Natuur-vrijwilligers 
(november) leverden hier heel mooi werk. 
 
Galloways werden ingezet voor 
heideherstel. Deze runderen stellen 
weinig eisen en zijn prima in staat ruw 
voedsel te verteren. 
Het heidelandschap werd eeuwenlang 
in stand gehouden door onze 
voorouders. Bomen werden gekapt of 
klein gehouden door rondtrekkend 
vee. Plaatselijk werd de heide 
gemaaid of werden plaggen gestoken. 
Hierdoor kon de heide zich regelmatig 
verjongen. Het verdwijnen van dit 
‘onderhoud’ leidde tot verbossing en 
de heide stierf af. De galloways 
nemen nu de verjongingstaak over. 
 

Steenbroek 
 
Op oude kaarten is nog goed te 
zien hoe de beemden langs de 
Abeek overgingen in uitgestrekte 
heidegebieden. Steenbroek 
bevindt zich op zo een overgang; 
die erg soortenrijk is. 
Een aannemer groef de bovenste 
voedselrijke grondlaag af, zodat 
zaden van de vroegere heide en 
heischrale graslanden weer de 
kans krijgen om te kiemen. 
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Aabemden 
 

Aan de overkant van de Abeek in 
de Aabemden werden enkele jaren 
geleden de populieren gerooid, 
maar het takhout, de stronken en 
dode bomen zijn toen achter-
gebleven. Om de historische 
hooilanden van de beekvallei te 
herstellen, moesten deze dus nog 
verwijderd worden. Omdat dit een 
erg nat gebied is, voerde een 
aannemer (De Beijer Bladel) dit 
werk uit. 
De volgende jaren zullen we door 
maaibeheer de bloemrijke gras-
landen van vroeger te herstellen. 

Ook hier werden in de winter de sparren rond een vijver gekapt door een houtkoper. 
In juli werden de stronken uitgetrokken en het perceel maaiklaar gemaakt. In oktober 
werd dit een eerste keer gemaaid. 
 
Monsbemden 

 
Een groot deel van Monsbemden 
was vanaf de jaren '70 een 
weekendverblijvenpark. Hierbij 
hoorden vijvers. De weekend-
verblijven werden na aankoop 
afgebroken en verwijderd. Ook een 
deel van de vijvers werd in 2000 en 
2002 natuurlijker ingericht door de 
oeververstevigingen te verwijderen 
en de oevers af te schuinen. 
Hierdoor ontstond een zachte 
overgang van droog naar nat. In 
2013 werd door LIFE nog aan 2 
vijvers gewerkt en werd de 
tussendijk verwijderd. 

In het najaar zijn de bomen en grote struiken rond de vijvers door de LIFE-ploeg 
zoveel mogelijk verwijderd. Op die manier werken we hier aan een (klein) vijver- en 
poelencomplex dat op termijn een ware hotspot voor amfibieën, libellen en 
watervogels zal zijn. 
 
Bestrijding reuzenbalsemien samen met andere partners 
 
Samen met de Watering De Vreenebeek en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
leverde de LIFE-ploeg grote inspanningen om reuzenbalsemien in te perken. Deze 
eenjarige, maar erg dominerende soort, vormt een bedreiging voor tal van vegetaties 
langs de Abeek. De soort is sterk terug gedrongen van Meeuwen (Vliegeneinde) tot 
de vroegere Slagmolen in Ellikom. 
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LIFE 2014 
VOORUITZICHTEN 
 
Minimaal volgende terreinwerken staan op programma: 
- afwerken herstel van schraal grasland en heide op Molenberg en Aen het 
Steenbroek door afgraving van voedselrijke bovenlaag, 
- afwerken heideherstel met (kleinschalig) plaggen van een deel van Groote Heide 
(Donder-slag), 
- herstel van zo veel mogelijk elzenbroekbos, vnl. door verwijderen/ringen van 
populieren. 
 
Voor een aantal loopt nog een vergunningsaanvraag  
- afwerking inrichting open vijvergebied Monsbemden, 
- herstel schraal graslandvegetatie Cluysenaers bosch en Oyevaers Nesthofs veld, 
- heideherstel door kappen berken Groote Heide (Gestelstraat) en kappen sparren 
en plaggen Aen de Slagmolen. 
 
Het verwijderen van reuzenbalsemien (voornamelijk in Reppel) en Amerikaanse 
vogelkers en Amerikaanse eik (valleirandbossen) wordt voortgezet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zie ook www.life-abeek.be. 
 
  

http://www.life-abeek.be/
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REGULIER BEHEER 
 
 

 
De sociale werkplaats ‘Natuur- en landschapszorg’ zorgde zoals de voorgaande 
jaren in 2013 voornamelijk voor het reguliere beheer. De maai- en hooiwerken door 
de Sociale werkplaats verliepen ook dit jaar vlot. De meeste hooilanden werden 
tweemaal gemaaid. 
Ook een aantal door LIFE herstelde graslanden werden voor het eerst gemaaid met 
de softrak. 
 
 
BEHEERTEAM 
 
Op een 6-tal zaterdagvoormiddagen (Dag van de Natuur inbegrepen) afgewisseld 
met zondagvoormiddagen werden er beheerwerken uitgevoerd. Ook werd er nog op 
vele andere momenten de handen uit de mouwen gestoken. Restanten van een 
weekendverblijf in de Slagmolenbemden werden opgeruimd. Amerikaanse vogelkers 
op de Bullen werd gekapt. 
Op een 4-tal zomeravonden werd reuzenbalsemien uitgetrokken en de haag en 
houtkant bij het Monshof gesnoeid. 
 
De Wildbeheereenheid ‘De Korhaan’ hielp ons weer met de tweede maaibeurt in de 
Aabemden. 



                                         NATUURRESERVAAT VALLEI VAN DE ABEEK 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2013 NATUURPUNT  22 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

2
2

 

Leerlingen van het basisonderwijs werkten mee in het kader van het 
natuureducatieve beheer. Zie hiervoor verder in dit jaarboek. 
 
Ook de school Agnetendal kwam met 52 leerlingen meer dan een handje toesteken. 
Gemaaid riet werd afgevoerd. 
 

 
Op de Dag van de Natuur werd door 20 vrijwilligers op de vroegere locatie van de 
Slagmolen van Ellikom het overblijvende deel van de draadafsluiting en de 
berghokken verwijderd, bomen rond de vijvers verwijderd en opstapjes bij de brug 
(betonnen stuw) geplaatst. 
 
 
Onze 9 galloways verbleven, zoals 
vorige winters, op het Smeetshof in 
Bocholt. 
De dieren werden later dan andere 
jaren, op 2 mei verdeeld over 2 
locaties: omgeving Monshof (5 
koeien). De 4 andere dieren 
werden ingezet op het 
Oyevaersnesthofsveld. 
 
De laatste 4 dieren verhuisden nog 
6 maal om andere percelen in de 
Abeekvallei te begrazen. Op 16 
mei verhuisden de dieren naar de 
heidepercelen Aan de Slagmolen. 
Van daar werden ze op 3 juni naar Meeuwerkant gebracht, op 24 juni naar de Bullen 
en op 30 juli naar de Donderslag. Vanaf 8 september tot 10 oktober begraasden ze 
weer de heidepercelen Aan de Slagmolen, om dan terug de Meeuwerkant aan te 
doen tot 22 oktober en door te gaan naar de Oyevaersnesthofsveld, waar ze ook in 
mei stonden. 
Op 13 november werden de 9 dieren terug naar hun winterverblijf Smeetshof 
gebracht. 
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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 2013 een huur afgesloten: 
- Groote heide (Gestelstraat): verboste heide, opp. 2,07 ha. 
De oppervlakte van het natuurreservaat gelegen in deze zone bedraagt nu 20,29 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
De galloways graasden van 24 juni tot 30 juli op het perceel Bullen om dan de 
Donderslagheide te begrazen tot 9 september. 
Een deel van de bomen op de 
Donderslag werd in juli gekapt om 
heide te herstellen. 
Op de Bullen werd de Amerikaanse 
vogelkers verder gekapt en zorgde 
Educatief Natuurbeheer met Klimop 
Plockroy voor de laatste keer 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: 
- Pastorijbemden: ruigte en bos langs de Abeek, opp. 0,40 ha. 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 37,59 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
De percelen in de Voorbroeken werden door een landbouwer 2-maal gemaaid. De 
Sociale werkplaats maaide in de Pastorijbemden. 
 
 

Op Vliegeneinde werden 
de sparren rond een 
vijver gekapt en de 
oevers afgeschuind. Ook 
bij de aanliggende vijver 
werd nog een bomenrij 
gekapt en een oever 
afgeschuind. 
De iets noordelijker 
liggende betonnen vijver 
werd volledig opgeruimd. 
Het natste deel van het 
terrein zal ontwikkelen tot 
een elzenbroekbos. 
 
 
Op Poelbemden werd de 
afrastering en de 
coniferen opgeruimd. In 
de vijver werd volledig 
opgevuld met de grond 
van de opgehoogde 
oevers. 
 
Langs de Krommendijk in 
Plokroy werden de 
bomen rond 2 vijvers 
gekapt. De oevers van 
de vijvers werden 
afgeschuind. 
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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 werden meerdere percelen aangekocht: 
- Klokbemden: weekendverblijf, opp. 0,19 ha en elzenbroekbos, opp. 0,31 ha, 
- Duivelsbroek: elzenbroekbos; opp. 0,47 ha, 
- Erpecommer Bemden: weide, ruigte, riet, poelen, wilgenstruweel en elzenbos, opp. 
2,0 ha, 
- Over de Beek: wilgenstruweel en elzenbroekbos op 2 locaties, opp. 1,2 ha, 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 54,81 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrichting en beheer: 
Op Klokbemden werden de restanten van een weekendverblijf afgebroken. 
Draadafsluiting en betonnen 
funderingen werden verwijderd. 
De oevers van twee vijvers en 
van een vijver noordwaarts op 
Slagmolenbemden werden 
afgeschuind. De terreinen zullen 
evolueren naar elzenbroekbos. 
Een sparrenbos op de 
Erpecommerbemden werd 
gekapt. 
De kleine hooilanden en een 
deel van de rietlanden op de 
Erpecommerbemden werden 
gemaaid door de Sociale 
werkplaats. De weide Aen het 
Kwaed Straetje (Ellikom) werd tweemaal gemaaid. 
Het perceel Meeuwerkant in Ellikom werd tussen 3 en 24 juni en tussen 10 en 22 
oktober begraasd. 
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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 kwam een huur tot stand en werden op een 8-tal aankopen gedaan: 
- Aen de Slagmolen, vroeger weekendverblijf (grasland, vijvers en bos), opp. 0,97 ha, 
- Oyevaers Nesthofs veld: elzenbroekbos, opp. 1,10 ha, 
- Cluysenaers bosch: wilgenstruweel, opp. 0,85 ha, 
- Danielsbos: dennenbos, opp. 0,55 ha, 
- De Aabemden: populierenaanplant, opp. 1,10 ha, 
- Schoutenhofsveld: grasland en elzenbroekbos, opp. 0, 65 ha, 
- In de Nouwen: elzenbroekbos, opp. 0,07 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 bos, 
opp. 0,41 ha 
De totale oppervlakte bedraagt 
momenteel 89,41 ha, waarvan 
37,30 ha in Reppel. 
 
Inrichting en beheer: 
Op de Molenberg (0,6 ha) en Aen 
het Steenbroek (1,4 ha) werd de 
voedselrijke (fosfaatrijke) bovenste 
bodemlaag afgegraven. Op deze 
manier geven we typische 
hooilanden, heide en heischrale 
graslanden weer de kans tot ontwikkeling. 
 
De stronken rond vijver 
Exelmanshofsveld en de stronken 
van elzen op het Schoutenhofsveld 
werden gefreesd. 
De nog overblijvende 
populierenstronken op Aabemden 
werden gefreesd en de 
sparrenstronken rond een vijver op 
Aabemden werden uitgetrokken. 
Ook werd nog veel dood hout en 
opslag verwijderd uit de 
Aabemden. Ongeveer 3,2 ha werd 
maaiklaar gemaakt. Het open 
hooiland-landschap werd hersteld. 
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Op het Monshof graasden 5 galloways tussen 2 mei en 13 november. 
De weide Aan het Steenbroek werd begraasd door paarden. 
De 2 percelen heide Aan de Slagmolen werden 2 x begraasd (tweede helft mei en 
begin september - begin oktober) om de berken- en dennenopslag terug te dringen. 
 
De Sociale werkplaats maaide de hooilanden van Molenberg, Steenbroek, 
Aabemden-Nelishofsveld en rond het Monshof. In september hooiden de 
Wildbeheereenheid (WBE) De Korhaan een deel van de percelen in De Aabemden 
voor de tweede keer. 
 
Het kleinere geplagde heischraal grasland Aen de Slagmolen werd ook gemaaid. 
Op het grote heideperceel werd in maart in het kader van het educatief natuurbeheer 
de opslag van berken en dennen door de school van Reppel uitgetrokken en 
afgeknipt. 
 
Op onze percelen Nelishofsveld en 
Monsveld zaaiden we zoals de vorige 
jaren begin juni boekweit. In november 
werd er nog rogge ingezaaid. Het graan 
wordt niet geoogst en dient als voeder 
voor de akkervogels. Een deel wordt er 
ook geploegd zonder in te zaaien en dit 
voor tal van akkerkruiden. 
Een houtkant werd door de schooljeugd 
van Reppel in het kader van Educatief 
natuurbeheer in november geplant 
langs de Zandstraat op het Monsveld. 
Zoals elk jaar werd ook de haag rond 
het Monshof gesnoeid. Ook de houtkant 
werd opgesnoeid. 
 
Op de vroegere locatie van de 
Slagmolen van Ellikom werden 
draadafsluiting, berghokken verwijderd, 
riet en ruigtes werden gemaaid, bomen 
rond de vijvers verwijderd, klappoortjes 
en opstapjes bij de brug (betonnen 
stuw) geplaatst. 
Dit door Natuurpuntvrijwilligers 
(september), de maaiploeg van de 
Sociale werkplaatsen, klassen van 
Agnetendal (oktober), vrijwilligers van 
de Dag van de Natuur (november). 
 

 
Freddy Janssens 
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EXOTEN 

Opgelet voor het springzaad! 

 
De LIFE-ploeg ging ook dit jaar 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 weg katapulteren, 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 nog 
beperkt voor langs de Abeek 
stroomafwaarts Vliegeneinde en 
langs enkele zijbeken. De 
intensieve bestrijding heeft daar 
haar nut bewezen. 
In Reppel is er nog veel werk te 
doen. 
Ook in niet al te droge bossen in 
Reppel breidt de soort over grote 
oppervlakten verder uit. Hier 
bedreigt de soort de ondergroei en 
de verjonging van bossen. 
 
 

We proberen ook Vlaanderen (VMM) en de 
particuliere eigenaars (via de gemeentebesturen en 
watering) er verder bij te betrekken, zodat ook op 
hun terreinen nog meer 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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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2013 
 
Educatief Natuurbeheer brengt kinderen en jongeren via een originele invalshoek 
terug in contact met de natuur. Het concept vertrekt vanuit de filosofie dat kinderen 
van nature leer- en nieuwsgierig zijn. Educatief natuurbeheer werkt dan ook zeer 
sterk ervaringsgericht en 
streeft ernaar om zoveel mo-
gelijk te vertrekken vanuit de 
belevingswereld van het kind. 
In het jaar 2013 werd vervolg 
gegeven aan de delen die in 
het schooljaar 2012-2013 ge-
start waren. 
Liselotte Bollen is de educa-
tieve medewerkster, die de 
info- en doemomenten, en 
natuurontdekkingstochten 
plant en begeleidt. De peda-
gogische kennis en de erva-
ring in het omgaan met kin-
deren zijn onmisbare schakel 
in het project. De doe- of be-
heerwerkdagen gebeuren ieder jaar in dezelfde omgeving, zodat de leerlingen de 
resultaten van hun beheerwerken kunnen volgen. 
De boodschap van het educatief natuurbeheer is de kinderen inzicht, het hoe en 
waarom van natuur en het milieu te leren kennen, respecteren en naar waarde weten 
te schatten. 
De sociale werkplaats doet de voorbereidende werkzaamheden of zijn indien nood-
zakelijk op het perceel aanwezig. 
 
De zesde klas van VBS De Puzzel Kleine Brogel heeft op maandagvoormiddag 28 
januari in gebied Molhem tus-
sen Peer en Kleine Brogel 
onder winterse omstandighe-
den in de sessie ‘helpen bij 
het beheer van een natuurge-
bied’ houtopslag rond een 
poel verwijderd. Juf Ilse, 
meester Peter en enkele vrij-
willigers van Natuurpunt bege-
leidden de kinderen bij voor 
velen ongewone handenar-
beid. Met zagen, kniptangen 
en de bewonderenswaardige 
inzet en enthousiasme werd 
de klus geklaard. 
Door deze beheerwerken kan 
er meer zonlicht in de poel vallen waardoor het leven in de poel diverser wordt. 
Tijdens de wandeling op maandagvoormiddag 22 april in dit gebied werden door en-
kele gidsen de natuuraspecten bijgebracht. 
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Twee klassen van Sint-Elisabeth Wijchmaal schreven dit jaar voor het ENB in de 
Dommelvallei. 
In de voormiddag van maandag 4 februari werd aan de hand van een beeldverhaal 
het leven in de natuur verteld en wat daar voor nodig is om dit in stand te houden. In 
de namiddag hebben ze dit laatste in de praktijk omgezet door aan heideherstel te 
doen op Resterheide in Wijchmaal. 
De kinderen deden graag 
handenarbeid, ze konden dan 
ook hun gang gaan door jonge 
berken en dennen uit te spit-
ten, uit te trekken en af te 
knippen. 
Met verenigde krachten, 
schoppen en zagen werden 
zelfs 5 m hoge dennen verwij-
derd. Anderen gingen onder-
tussen op verkenning in het 
gebied. 
Op maandag 22 april breidden 
deze klassen een vervolg aan 
hun project. Per klas werd een 
natuurontdekkingstocht en 
wateronderzoek gedaan in poelen langs de Bolissenbeek. De kinderen vonden het 
fijn om sporen van everzwijnen en een kolonie zandbijen te vinden. Aan de hand van 
de gevangen waterdiertjes konden ze met hulp van de begeleiders vaststellen dat 
het water erg zuiver was. De kinderen vonden het superleuk en hebben veel bijge-
leerd. 
 
Twee 6de klassen van VBS Klim-op Meeuwen, de school van het eerste uur, heb-
ben op dinsdag 26 februari in de voor en namiddag hun steentje bijgedragen aan 
‘helpen bij het beheer natuurgebied De Bullen’. Mogelijk voor de laatste maal konden 
ze helpen het sparrenbos om 
te zetten naar grasland. De 
leerkrachten waren juf Ver-
donck en meester Marc. 
Op vraag van onze bijenman 
werden met de door de Sociale 
Werkplaats omgezaagde spar-
ren een stammenwal bij de 
bijenkorven gemaakt. Tussen 
palen werden de stammen net-
jes gestapeld zodat er een 
mooie en functionele stam-
menwal gemaakt werd. Men 
mag stellen dat dit een werk 
een voorbeeld is van teambuil-
ding en waarvan de kinderen 
het resultaat van zowel de constructie als de omvorming kunnen waarnemen. Tege-
lijkertijd werd van de afvaltakken een takkenwal gemaakt als schuil- en broedplaats 
voor allerlei dieren. 
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VBS Willibrord Reppel is in 2013 driemaal actief geweest. 
Op dinsdag nm. 26 maart hebben de 5de en 6de klas van juf Greet heideherstel ge-
daan in gebied Aen de Slagmolen in Ellikom. Manshoge, door de sociale werkplaats 
omgezaagde dennen, werden in drie containers geladen. Slepen en sleuren vinden 
de kinderen fijn. Ze organiseerden zich in groepjes passend in hun engagement en 
onderlinge samenwerking. Zij zagen de hoop in de containers groeien en ervaarden 
de openheid typisch aan een heidegebied. 
De juffrouw heeft op zelfstandige basis de kinderen van haar klassen begeleid bij het 
wateronderzoek in een vijver in de directe omgeving van de heide. Zij en de leer-
lingen kenden deze vijver en hebben ervaring bij deze activiteit waardoor dit tot een 
goed einde is gebracht. 
Als extra activiteit hebben dezelfde klassen op dinsdag vm 13 november een hout-
kant geplant op perceel Monsveld in Reppel. Met de hulp van 4 vrijwilligers hebben 
de kinderen de plaats van de 
boompjes uitgezet en met 
koorden uitgelijnd. Hierlangs 
werden 180, verdeeld over 10 
soorten, streekeigen boompjes 
geplant. De kinderen waren 
trots op hun werk. Ieder van 
de 19 leerlingen had in de klas 
een metalen naamplaatje ge-
maakt en bevestigd aan even-
veel boompjes. Het is een 
soort peterschap op de boom-
pjes. De houtkant is voor de 
dieren een goede schuilplaats 
en stapsteen om zich in dit 
gebied te vestigen. 
 
De 4de, 5de en 6de klas van 
VBS Klim-op Plockroy deden 
op donderdag vm. 28 maart 
hun beheerwerken aan de Bul-
len. Twintig leerlingen van juf 
Els waren als opwarming te 
voet van de school naar de 
Bullen gewandeld. Met knip-
tangen en zagen werd de jon-
ge houtopslag verwijderd uit 
het sparrenbos. Het hout werd 
op de al bestaande takkenwal 
gedeponeerd. De kinderen 
zagen direct resultaat van hun 
arbeid en kregen een zicht op 
het uiteindelijk doel van hun 
beheerwerken. 
In de namiddag werd de hele groep door gids Kristine op natuurontdekkingstocht be-
geleid langs de rand van het nabijgelegen militair domein. De kinderen werden af-
hankelijk van de plaats geactiveerd om zelf op zoek te gaan naar mierenleeuwen, 
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spinnen, boskrekels, mieren, duizendpoten, grassen, heide en mossen. Speciale 
aandacht was er voor kringloop in de natuur waarbij het sterven van de ene plant of 
dier leven betekent voor de andere plant of dier. Voor de kleinste school van Meeu-
wen-Gruitrode een leerrijke dag. 
 
De 5de klas van meester Frank van VBS Pieter Brueghel Grote Brogel was op 
dinsdag vm 14 mei weer van 
de partij voor hun natuuront-
dekkingstocht in gebied Aen 
de Slagmolen net over grens 
in Ellikom. Gids Kristine be-
geleidde een groep van 15 
leerlingen op zoek naar de 
biotoop van slakken, want-
sen, amfibieën en mieren. 
Intussen werd aan de hand 
van een plantengids gevon-
den planten benoemd, ge-
proefd en onder de loep na-
der bekeken. Voor velen was 
deze laatste een wonderlijke 

ervaring. Tijdens deze tocht 
leerden de kinderen dan ook 
het grond- en bodemleven. 
Meester Frank nam de taak 
op zich om de andere groep 
te leren over het leven in het 
water. De kinderen vormden 
een team waardoor ze op 
een efficiënte en plezierige 
wijze met schepnetjes kever-
larven, watermijten haften en 
vooral dikkopjes opschepten. 
Deze werden aan de hand 
van determinatiekaarten be-
noemd en in kaart gebracht. 
Vanuit dit laatste kunnen de 
kinderen de biologische waterkwaliteit te weten komen en, in dit geval, positieve ver-
banden leggen tussen natuurbeheer en waterkwaliteit. 
Op maandag vm. 14 oktober heeft deze klas in het zelfde gebied hun doemoment of, 
in dit geval, heidebeheerwerk uitgevoerd. Begeleidster Liselotte gaf uitleg bij het hoe 
en waarom van heidebeheer en veilig omgaan met kniptangen en zagen. De meester 
en twee vrijwilligers van NP begeleidden de kinderen bij hun handenarbeid. Honder-
den zaailingen van jonge berken tussen de heidestruiken werden afgeknipt, afge-
zaagd en met draagberrie naar een centrale hoop afgevoerd. Door hun inzet en 
werklust hebben ze hun bijdrage geleverd in het beheer van dit vroegere heidege-
bied in de omgeving van de nu in Bokrijk staande olieslagmolen van Ellikom. 
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Op dinsdag nm. 14 mei heb-
ben de 4de, 5de en 6de klas 
van VBS Pieter Brueghel 
Erpekom water onderzocht 
en gewandeld in Erpecom-
merbemden en Duivelsbroek. 
Juf Silvie begeleidde en hielp 
een groep kinderen bij het 
scheppen en benoemen van 
de waterdiertjes. Het waren 
vooral dikkopjes die voor de 
kinderen herkenbaar waren, 
terwijl aan de hand van de-
terminatiekaarten de andere 
waterbeestjes benoemd wer-
den om ze te plaatsen in het 
geheel van waterleven en de indicatie van de waterkwaliteit. 
De andere groep trok onder leiding van gids Kristine de omgeving in. Zij vertelde op 
een ludieke en speelse manier over de planten, dieren, de onderlinge samenhang in 
de natuur. Met deze gedachte gingen de kinderen op zoek naar diertjes, mossen, 
bloemen en andere plantjes en proefden de smaken verschillende blaadjes. 
 
De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de VBS Ellikom zijn volop bezig met hun 
project: "De vallei van de Abeek". 
Johan Loenders, directeur 
van de school, opperde na 
toekenning van het Peter-
schap over deel van de Vallei 
van Abeek op 22 juni 2012 
het idee om het project Edu-
catief Natuurbeheer (ENB) 
een vervolg te geven. Over-
tuigd van de ecologische en 
natuurwaarden van dit ge-
bied, wil hij vooral Ellikommer 
toppers: Beekprik en Goud-
veil, in de kijker plaatsen. In 
samenspraak met de plaatse-
lijke kunstenaar Leo Camps 
zullen de kinderen van het 
5de en 6de leerjaar van juf Marleen vanuit hun belevenissen en ervaringen naar fau-
na en flora een beeld ontwerpen, dat voor hun symbool staat voor het milieu en na-
tuur in de Abeekvallei. Dit project ambieert en motiveert de kinderen aandacht en 
respect te geven en acties te ondernemen om het milieu en natuur te beschermen. 
Het doel is tevens de problematiek van de klimaatopwarming onder de aandacht te 
brengen. Dit project is een samenwerking tussen de school, de provincie (Milieuzorg 
Op School), de cultuurdienst van de gemeente Meeuwen-Gruitrode, ENB en de 
plaatselijke Natuurpunt afdeling. 
Op basis van voordrachten, ervaringen en eigen inspiratie wordt een folder gemaakt. 
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De finale is op 15 mei 2014. De kinderen gidsen dan de ouders door het gebied en is 
er de onthulling van hun bronzen beeld. 
Op 19 september 2013 gaf Liselotte Bollen een uiteenzetting rond “klimaat”. Paul 
Capals vertelde over de geschiedenis en biodiversiteit van de Abeekvallei. 
Op 20 september heeft Liselotte het wateronderzoek geleid in de en rond de Abeek 
en hebben Paul en Eugene Vanoosterhout een wandeling door het gebied gegidst. 
Eugene gaf uitleg over de werking van een wildcamera. De kinderen plaatsten deze 
camera en analyseerden later de opnames. 
Zie ook https://www.facebook.com/5en6BasisschoolEllikom 
 
     Jan Hendrikx 
Overzicht Educatief natuurbeheer 2013  

School Datum 

Aantal 
leer-
lingen Natuurgebied Activiteit 

VBS 
Kleine Brogel 

28/01/2013 
vm 17 Dommelvallei Molhem  

beheerwerken houtopslag 
rond poel afknippen en 
afvoeren 

22/04/2013  
vm   Dommelvallei Molhem  wandeling 

Sint-Elisabeth 
Wijchmaal 

04/02/2013  
vm   School beeldverhaal in de klas 

04/02/2013  
nm    

Vallei van de 
Bollisserbeek  
Resterheide Hechtel beheerwerken heideherstel 

22/04/2013  
nm    

Vallei van de 
Bollisserbeek 
Resterheide Hechtel 

wandeling en 
wateronderzoek 

VBS 
Klim-op 
Meeuwen 

26/02/2013  
vm nm 82 De Bullen Meeuwen  

beheerwerken afgezaagde 
sparren snoeien en 
stammenwal maken 

VBS 
Reppel 

26/03/2013  
nm   

Aen de Slagmolen 
Ellikom beheerwerken heideherstel 

    
Aen de Slagmolen 
Ellikom wateronderzoek  

12/11/2013  
vm   Monsveld Reppel 

beheerwerken aanplant 
houtkant 

VBS 
Klim-op 
Plockroy 

28/03/2013  
nm 10 De Bullen Meeuwen  

beheerwerken houtopslag 
afzagen en afvoeren 

28/03/2013  
nm   

Randzone militair 
domein Meeuwen wandeling 

VBS 
Grote Brogel 

14/05/2013  
vm 23 

Aen de Slagmolen 
Ellikom 

wandeling en 
wateronderzoek 

    
Aen de Slagmolen 
Ellikom beheerwerken heideherstel 

VBS 
Erpekom 

14/05/2013 
nm 9 

Erpecommer 
Beemden/ Berenheide 
Ellikom 

wandeling en 
wateronderzoek 

VBS 
 Ellikom 

11/06/2013  
vm 20 

Erpecommer 
Beemden/ Berenheide 
Bemden Ellikom 

wandeling en 
wateronderzoek 

https://www.facebook.com/5en6BasisschoolEllikom
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CURSUSSEN 
 
Snoeicursus 9 februari 2013 
 
Voor de zevende maal op rij werd de cursus snoeicursus fruitbomen gegeven. Dit jaar werd 
gekozen voor een theoretisch gedeelte, in de voormiddag gepresenteerd in het Buurthuis 
van Reppel. Het praktisch gedeelte, in de namiddag ging door in de boomgaard van Frieda 
Pauwels aan het Monshof. Beide sessies werden door Pierre Zanders gegeven. 
De eigenares geeft in samenspraak met de cursisten aan welk kleinfruit gesnoeid mag wor-
den, de lesgever geeft dan een cursus op maat. 
Deze cursus is een samenwerking met VELT en past in het cursus aanbod van VELT en van 
de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer 
Na afloop werd warme bio-wijn, warme choco en bio-versnaperingen aangeboden door 
VELT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Hendrikx 
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GIDSENWERKGROEP MULLEMER BEMDEN 2013 
 
 

De gidsenwerkgroep Mullemer Bemden behartigt 
de belangen en taken van de gidsen om in de 
beste omstandigheden hun opdracht uit te voe-
ren. Dit jaar hebben 7 gidsen het stadspersoneel 
en 230 leerlingen uit 13 klassen van 7 scholen 
van de basis en secundair onderwijs de natuur, 
fauna en flora leren ontdekken in de Mullemer 
Bemden (foto links). Op vraag van gidsen om met 
beter didactisch materiaal te werken is een lap-
top, een camera, een beamer en een nieuw pro-
jectiescherm aangekocht 
Op advies van deze werkgroep werden aan de 
wandelwegen en knuppelpaden herstellings- en 
verbeteringswerken uitgevoerd. 
 
Met andere partners werd door de werkgroep 
permanente gidsenvorming Dommelvallei het 
wandelgebied Hoksent-Molhem verder uitge-
werkt. 
Het landschap Hoksent-Molhem is nog vrij 
authentiek, er is diversiteit en samenhang op vlak 
van landschap, natuur, cultuur en kleinschalige 
landbouw. De Dommel en de Bolissenbeek zijn 
de gemeenschappelijke elementen waarrond dit 
cultuurlandschap is ontstaan. Met al deze 
gegevens werd een wandelkaart gemaakt en 
uitgebracht. 
Het wandelgebied werd op 24 september 2013 

door vertegenwoordigers van de stad Peer officieel geopend. 
 
 
Tevens werd door een beperkte 
werkgroep en externe krachten 
voor het noordelijk deel op basis 
van een start- en actiewandeling 
(foto rechts) een gedocumen-
teerde gebiedsgerichte map 
uitgewerkt. Deze kan door de 
gidsen als handleiding gebruikt 
kan worden 
Dit deel van het totale gebied is 
de Paggerswandeling. Een logo 
typeert deze wandeling. 
Voor het midden en zuidelijk 
deel (waarin Mullemer Bemden) 
wordt op termijn ook een gedo-
cumenteerde map gemaakt. 
 
 

Jan Hendrikx 
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WWW.ABEEK.WAARNEMINGEN.BE  

 
Waarnemingen.be is 5 jaren tijd het belangrijkst invoerplatform geworden: met meer 
dan 10 miljoen waarnemingen (en 1,3 miljoen foto’s) van bijna 16.000 soorten. Meer 
dan 6.500 waarnemers waren in 2013 actief. 
Ook voor ons is dit hét 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. 
 

 
In 2013 werden bij ons door 140 waarnemers 9.915 waarnemingen van 1.066 
soorten ingegeven in www.waarnemingen.be. 
Een mooie stijging t.o.v. 2012, toen er behoorlijk minder waargenomen en ingegeven 
werd (6.542 waarnemingen van 802 soorten door 88 waarnemers). Het minder 
goede zomerweer van 2012 zat hier in ongetwijfeld tussen. 
Het totaal aantal soorten ingegeven in www.waarnemingen.be loopt op tot 2.019 
soorten. 
 

 
 
 
Het aantal soorten in ons werkingsgebied, die www.waarnemingen.be én in andere 
(LIKONA)databanken werden opgeslagen de laatste 40 jaar, bedraagt ca. 5.100. 

http://www.abeek.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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Hieronder vind je de verhouding tussen het aantal soorten dat in ons werkingsgebied 
werd waargenomen en het aantal soorten dat in België werd waargenomen en 
ingegeven in www.waarnemingen.be. 
We scoren het best op: libellen, reptielen en amfibieën, zoogdieren, sprinkhanen en 
krekels, vogels, dagvlinders en planten 
 

 
 
De verdeling tussen de soortengroepen vind je hieronder, links het aantal soorten per 
soortgroep, rechts het aantal waarnemingen per soortgroep. 
 

 
 
  

http://www.waarnemingen.be/
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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 jou of van 
anderen mee kan terugvinden. 

  

http://www.waarnemingen.be/
http://www.abeek.waarnemingen.be/
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ZELDZAME SOORTEN VAN 2013 

 

In totaal werden in 2013 in het gebied 
Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bo-
cholt\Bree (deel tot aan het kanaal) 
683 waarnemingen (7 % van het to-
taal aantal waarnemingen) gedaan 
van 110 zeldzame soorten (623 
waarnemingen) en 22 zeer zeldzame 
soorten (60 waarnemingen). 
 
In 2012 werden 491 waarnemingen (8 
% van het totaal aantal waarnemin-
gen) gedaan van 82 zeldzame soor-
ten en 21 waarnemingen (1 % van het totaal) van 12 zeer zeldzame soorten. 
Er werd meer gezocht en ook meer zeldzaamheden voor het eerst gevonden in 2013 
in vergelijking met 2012. 
 
Hieronder is een oplijsting van alle waarnemingen van zeldzame en zeer zeldzame 
soorten te vinden, zoals ingegeven in www.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 43 (in 2012: 22 soorten) (zeer) zeldzame soorten die in 2013 voor het eerst 
ingegeven werden voor ons werkingsgebied, werden aangegeven met '(N)'. 
De "nieuwe" soorten waren voor een deel het gevolg van de bijzonder mooie zomer, 
waardoor meer soorten gingen zwerven. Niet minder dan 3 soorten dagvlinders en 3 
soorten libellen werden in 2013 voor het eerst opgemerkt in ons werkingsgebied. 
 
De meest zeldzame waarneming was deze van Robert Delbroek in de Itterbeekvallei 
van de zuidelijke heidelibel. Dit is een uiterst zeldzame mediterrane dwaalgast, 
waarvan in België slechts enkele waarnemingen bekend waren voor 2000. In 
www.waarnemingen.be zijn nu iets meer dan 100 waarnemingen van de soort 
ingegeven, waarvan bijna de helft dit jaar (2013). Meer info zie: 'Zuiderse libellen 
veroveren Limburg' in Limburgs Landschap Magazine, 2013 nr.4, p. 8. 
 

ZELDZAME 
EN ZEER ZELDZAME 

SOORTEN 2013 
GEBIEDEN 

PADDENSTOELEN 

Egelzwammetje    (N) Abeekvallei Meeuwen 

Gele stekelzwam    (n) Dommelvallei 

Gewoon varkensoor    (n) Begijnenvijvers 

Grote sponszwam Dommelvallei 

Heideknotszwam De Oudsberg, Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Oranje berkenboleet    (n) Begijnenvijvers 

Pagemantel    (N) Begijnenvijvers 

Roze stinkzwam Dommelvallei 

Sikkelkoraalzwam (N) De Oudsberg  

Stinkende ridderzwam    (N) Dommelvallei 

  

Zuidelijke heidelibel, 
foto Robert Delbroek © 
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MOSSEN EN KORSTMOSSEN 

Blauw boomvorkje    (N) Dommelvallei 

PLANTEN 

Siergras Festuca glauca  (N) (exoot) Turfven en Ruiterskuilen 

Akkerleeuwenbek Wijshagen 

Bamboe    (N) (exoot) Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek) 

Beenbreek Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Bolderik Abeekvallei Grote Brogel 

Bosmuur Abeekvallei - Erpercommerbeemden & Ellikom & Meeuwen 

Brede waterpest Abeekvallei Grote Brogel 

Dreps    (N) Itterbeekvallei 

Drijvende waterweegbree    (N) Grote Brogel 

Duits viltkruid    (N) Dorperheide - Meeuwen-Gruitrode 

Duizendknoopfonteinkruid Abeekvallei Grote Brogel, Begijnenvijvers - noord 

Dwergviltkruid Kleine Brogel, Turfven en Ruiterskuilen 

Echte stijve ogentroost    (N) Kleine Brogel 

Geschubde mannetjesvaren (N) Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek & Wijshagerbeek) 

Gesteeld glaskroos    (N) Itterbeekvallei 

Gevlekt longkruid    (N) Abeekvallei Ellikom 

Gevlekte orchis s.l. Abeekvallei Grote Brogel, Dommelvallei 

Grondster Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Grote pimpernel    (N) Dommelvallei 

Italiaanse aronskelk    (N) (exoot) Itterbeekvallei (Wijshagerbeek) 

Jeneverbes Itterbeekvallei (Wijshagerbeek) 

Klein warkruid Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Kleine pimpernel Itterbeekvallei 

Klimopwaterranonkel Abeekvallei Ellikom 

Klokjesgentiaan Maastrichterheide Peer, Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Knolsteenbreek Abeekvallei Grote Brogel, Dommelvallei 

Koningsvaren Abeekvallei Ellikom, Peer, Wijshagen 

Korenbloem 
Abeekvallei Grote Brogel, Itterbeekvallei (Wijshagerbeek), Neerhoksent 
- Dommelvallei 

Kranskarwij Dommelvallei 

Kranssalie    (N) Kleine Brogel 

Lavendelhei Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Liggende vleugeltjesbloem Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Middelste ganzerik    (N) Kleine Brogel 

Moerashyacint/Snoekkruid  (N) 
(exoot) Abeekvallei Meeuwen 

Moeraskartelblad Neerhoksent - Dommelvalle 

Moeraslantaarn    (N) (exoot) Abeekvallei Reppel 

Moeraswolfsklauw Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Overblijvende ossentong Dommelvallei 

Paarbladig goudveil Abeekvallei Grote BrogelEllikom 

Pilvaren    (N) Begijnenvijvers - noord 

Rode dophei De Oudsberg, Wijshagen 

Rosse vossenstaart Itterbeekvallei 

Slangenwortel Abeekvallei Reppel 

Steenanjer Kleine Brogel,Turfven en Ruiterskuilen 

Stijf ijzerhard    (N) Itterbeekvallei (Wijshagerbeek) 

Veelstengelige waterbies Itterbeekvallei 

Verspreidbladig goudveil Abeekvallei Grote Brogel & Meeuwen 

Wilde gagel Dommelvallei 

Witte engbloem    (N) Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Witte snavelbies    (N) Wijshagen 
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SLAKKEN 

Wijngaardslak Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

SPINNEN 

Gewone mijnspin De Oudsberg 

WANTSEN 

Bladpootwants    (N) Peer - centrum 

KEVERS 

Geelzwarte ribbelboktor Abeekvallei Meeuwen 

Gewone mierenzakkever    (N) Peer 

Klein vliegend hert Peer - centrum 

Neushoornkever Peer 

VLIEGEN EN MUGGEN 

Duinvilla    (N) De Oudsberg 

Hoornaarroofvlieg De Oudsberg, Itterbeekvallei 

SPRINKHANEN EN KREKELS 

Gouden Sprinkhaan Itterbeekvallei (& Wijshagerbeek) 

Negertje Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Snortikker Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek & Wijshagerbeek), Wijshagen  

Boskrekel meerdere locaties 

DAGVLINDERS 

Bleek blauwtje    (N) Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Bont dikkopje 
Abeekvallei Grote Brogel, Abeekvallei Meeuwen, Militair Domein 
Meeuwen/Helchteren, Turfven en Ruiterskuilen, Wijshagen 

Grote vos Abeekvallei Grote Brogel, Dommelvallei, Turfven en Ruiterskuilen 

Grote weerschijnvlinder    (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Heideblauwtje Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Heivlinder 
Maastrichterheide Peer, Abeekvallei Meeuwen, Militair Domein 
Meeuwen/Helchteren, PeerPeer - centrum, Wijshagen 

Keizersmantel    (N) Abeekvallei Reppel, De Oudsberg 

Kleine ijsvogelvlinder 

Abeekvallei Grote Brogel & Meeuwen & Reppel, Begijnenvijvers - 
noord, De Oudsberg, Grote Brogel, Gruitroderheide - Meeuwen-
Gruitrode, Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek & Wijshagerbeek), Peer, 
Turfven en Ruiterskuilen 

Kleine parelmoervlinder diverse  locaties 

Kommavlinder Maastrichterheide Peer, Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

NACHTVLINDERS 

Heideringelrups Kleine Brogel, Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Kleine hagenheld Kleine Brogel, Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Paddenstoeluil    (N) Ellikom 

Phegeavlinder 
Abeekvallei Ellikom, De Oudsberg, Kleine Brogel, Turfven en 
Ruiterskuilen 

Schaduwstipspanner    (N) Ellikom 

Spaanse vlag    (N) Grote Brogel 

Vals witje Turfven en Ruiterskuilen 

Zuidelijke tandvlinder Ellikom 

LIBELLEN 

Bandheidelibel Peer 

Beekoeverlibel Begijnenvijvers - noord, Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek) 

Bosbeekjuffer 
Abeekvallei Reppel, Begijnenvijvers - noord, Dommelvallei 
(&Neerhoksent) 

Gevlekte glanslibel    (N) Itterbeekvallei (& Eetsevelderbeek) 

Gevlekte witsnuitlibel Turfven en Ruiterskuilen 

Gewone bronlibel Begijnenvijvers - noord, Dommelvallei (Neerhoksent) 

Hoogveenglanslibel    (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Plasrombout Begijnenvijvers - noord 
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Tengere grasjuffer Itterbeekvallei 

Zuidelijke heidelibel    (N) Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek) 

Zwervende heidelibel Itterbeekvallei, Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

VISSEN 

Bruine dwergmeerval Wijshagen 

AMFIBIEËN 

Kamsalamander Linde (Peer) en omgeving, Wijchmaal 

Knoflookpad Wijchmaal 

Poelkikker Turfven en Ruiterskuilen 

Rugstreeppad Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Vinpootsalamander Turfven en Ruiterskuilen, Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

VOGELS 

Duinpieper Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Grote kruisbek    (N) De Oudsberg 

Ijslandse grutto    (N) Bocholt 

Klapekster 
De Oudsberg, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Turfven en 
Ruiterskuilen, Wijshagen 

Kraanvogel diverse  locaties 

Middelste bonte specht Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Morinelplevier    (N) Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Rode wouw 
Bocholt, De Oudsberg, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer, 
Reppel 

Ruigpootbuizerd Kleine Brogel 

Slangenarend Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Snor Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Velduil PeerTurfven en Ruiterskuilen 

Zwarte ooievaar Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Zwarte wouw Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

ZOOGDIEREN 

Das    (N) Kleine Brogel, Peer 

Europese bever Abeekvallei Grote Brogel & Reppel 

Wild zwijn Abeekvallei Wijshagen, Turfven en Ruiterskuilen, Wijshagen 

 

 

 
 

 
Verwerking van gegevens 2013 

geëxporteerd uit 
www.abeek.waarnemingen.be 

 
 Freddy Janssens 

 
 
 

 

  

Beenbreek 

 

http://www.abeek.waarnemingen.be/
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OPVOLGING DAGVLINDERS 2013  
 
Bijzonder soortenrijk vlinderjaar 
 
2013 was een bijzonder jaar. Koud voorjaar, maar bijzonder mooie zomer. 
 
Niet minder dan 37 soorten dagvlinders ( soorten in de Abeekvallei) werden gezien in 
ons werkingsgebied. Hierbij konden we 3 bijzondere soorten noteren, die in het 
recente verleden nooit werden waargenomen in Meeuwen-Gruitrode, Peer en 
Reppel. 
Bijzonder veel vlinders werden genoteerd: meer dan 5 440 exemplaren, bijna de helft 
meer dan vorig jaar. 
 
Door de lage temperaturen werden er in maart (enkel Citroenvlinder) en april veel 
minder vlinders waargenomen dan in dezelfde maanden vorig jaar. 
De vliegtijd van soorten, die als pop overwinteren (Oranjetipje, Landkaartje, Geaderd 
witje, Klein- en Groot koolwitje, Boomblauwtje) verschoof 3 weken naar achteren 
(gemiddeld voor ons gebied van 6 april naar 26 april). Daarmee komen we weer in de 
buurt van de dagen dat deze soorten dertig jaar geleden voor het eerst gezien 
werden. Het uitkomen van een vlinder wordt bepaald door de temperatuursom. 
Iedere warme dag zorgt voor een vervroeging en iedere koude dag levert wat 
vertraging op. 
Het zijn ook de soorten die het in 2013 minder goed gedaan hebben, ondanks het feit 
dat deze, met uitzondering van Oranjetipje, meerdere generaties per jaar hebben. 
Al de andere dagvlindersoorten hebben het 
heel goed gedaan, dankzij de mooie zomer. 
Vele soorten werden meer dan 2 maal zo veel 
gezien. 
 
Bijzonder goed deden volgende soorten: 
- Oranje luzernevlinder werd 160 maal gezien. 
2013 was het beste jaar ooit voor deze 
trekvlinder in ons land en ook bij ons. De soort 
kon nog heel laat in het jaar gezien worden. 
Ook de lichte vorm (helice) werd gezien. 
- Kommavlinder werd 36 maal gezien, in de 
vorige jaren maximaal 5 keer. 
- Kleine ijsvogelvlinder werd liefst 58 maal 
gezien, de vorige jaren maximaal 16 keer. 
- Grote Vos, een zeer zeldzame niet jaarlijks 
gezien soort, deed het niet slecht met 5 
waarnemingen. 
- Kleine vos, na een terugkeer in de vorige 
jaren en een minder goed vorig jaar, deed het 
weer goed met 131 waarnemingen (4 maal 
zoveel als de laatste 5 jaren). 
Ook Groot Dikkopje, Heivlinder en Oranje 
Zandoogje deden het bijzonder goed met meer 
dan 3 maal het aantal van de vorige jaren. 
 

Oranje luzernevlinder,  forma helice 
 

Kleine ijsvogelvlinder 
 



                                                                                        NATUURSTUDIE  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2013 NATUURPUNT  49 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

4
9

 

3 nieuwe soorten voor 2013 
 
Door het aanhoudende warme zomerweer, 
gingen sommige soorten aan het zwerven, 
wat voor ons werkingsgebied 3 nieuwe 
soorten opleverde. 
 
Bleek blauwtje, dat normaal nagenoeg 
enkel in de provincie Namen kan 
waargenomen worden, werd op amper 
twee weken tijd op 4 plaatsen in 
Vlaanderen waargenomen, ook op het 
Schietveld in Meeuwen door Dany Tielens. 
 
Grote weerschijnvlinder, waarvan de 
dichtstbijzijnde populatie voorkomt in 
Stamprooierbroek, werd waargenomen in 
Ophoven Meeuwen door Geert Bonhomme. 
 
Keizersmantel, een parelmoervlinder die in 
het zuidelijk deel van België kan 
waargenomen worden, werd waargenomen 
op een vlinderstruik op het Monshof in 
Reppel door Frieda Pauwels en op struikhei 
op de Oudsberg door Geert Bonhomme. 
 
De foto's van de 3 nieuwe soorten werden ook 
door de waarnemers genomen, van onder naar 
beneden: Dany Tielens, Geert Bonhomme en 

Frieda Pauwels. 
 
In totaal werden in de periode 2006-2013 
39 soorten dagvlinders waargenomen, 
zwervers en trekvlinders meegerekend. Dit 
als we enkel rekening houden met de 
goedgekeurde (bewezen) waarnemingen. 
 
Van de soorten die in ons werkingsgebied 
jaarlijks waargenomen worden 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. 
De éénmaal waargenomen Grote Weerschijnvlinder is een bedreigde soort. 
Tenminste 3 soorten zijn bij ons verdwenen: 
- Veldparelmoervlinder, laatste waarneming in 2000 in Meeuwen; deze doet het in 
Limburg weer beter. 
- Zilveren maan en Veenhooibeestje, laatste waarneming 1995 bij ons én ook in 
Vlaanderen. 

Grote Weerschijnvlinder 

Keizersmantel 

Bleek blauwtje 
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Top 5 
 
De top 5 van 2013 voor ons gehele werkingsgebied waren in afnemende volgorde: 
Bruin zandoogje, Citroenvlinder, Groot dikkopje, Dagpauwoog en Koevinkje. 
De top 5 van 2012: Dagpauwoog, Bruin zandoogje, Bont zandoogje, Citroenvlinder 
en Heivlinder. De top 5 van 2011 zag er heel anders uit: Kleine parelmoervlinder 
(verdwenen sinds de jaren '50, pas echt terug in 2005), Koevinkje, Citroenvlinder en 
Bruin zandoogje. 
Elk jaar heeft blijkbaar, afhangend van het weer, maar ook afhangende van het weer 
in de vorige zomer(s), andere topsoorten. 
 
Tuinvlindertelling 
 
In totaal telden 7.747 Vlaamse gezinnen op 3 & 4 augustus de vlinders in hun tuin. 
Maar liefst 202.851 vlinders van 41 verschillende soorten werden in Vlaanderen 
geteld. 
In Peer en Meeuwen-Gruitrode werd in 34 tuinen geteld. De top 5 van de dagvlinders 
was: Dagpauwoog, gevolgd door Klein koolwitje, Citroenvlinder, Groot koolwitje en 
Koninginnenpage. 
De Limburgse top 5 tuinvlinders was nagenoeg hetzelfde. 
 
 
Vlaanderen: was 2013 een super vlinderjaar? 
 
Van de 30 soorten die veelvuldig in Vlaanderen konden waargenomen worden en 
waarvoor een balans kon opgemaakt worden, deden het er 8 slecht 
(voorjaarssoorten), 12 gemiddeld, 8 goed en 2 supergoed (Kleine vos en 
Citroenvlinder). 
2013 was in feite een half goed jaar: het voorjaar was slecht voor de meeste soorten, 
maar in de zomer, vooral in augustus, werd door heel wat soorten bijzonder goed 
gevlogen. Meer lees je in Natuurpunt.focus 12 (4): 154-162. 
 
 

 
Barometer voor de natuur 
 
Het is weinig insecten gegeven maar dagvlinders beroeren mensen. Van in de 
oudheid al vormen zij het zinnebeeld van de ziel, de onsterfelijkheid, de verliefdheid 
en de onschuldigheid. Maar ook bij de wetenschap in dienst van natuurbehoud 
spelen dagvlinders in binnen- en buitenland in toenemende mate een centrale rol. Zij 
zijn de barometer voor de natuur. Het zijn erg gevoelige organismen die snel 
reageren op milieuveranderingen. Gaat het slecht met de dagvlinders? Dan is de 
natuur er ook vaak belabberd aan toe. Als fragiele zonnekloppers zijn ze bovendien 
erg gevoelig voor klimaatverandering. Ook de politiek heeft die signaalfunctie recent 
moeten erkennen: in 2012 keurde het Vlaams parlement unaniem een resolutie goed 
betreffende “het nemen van maatregelen ter bevordering van vlinders”. 
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Koevinkje

Oranje Zandoogje

Heivlinder

Klein Koolwitje

Hooibeestje

Kleine Parelmoervlinder

Bont Zandoogje

Oranje luzernevlinder

Kleine Vos

Klein Geaderd Witje

Gehakkelde Aurelia

Atalanta

Kleine Vuurvlinder

Icarusblauwtje

Heideblauwtje

Distelvlinder

Kleine ijsvogelvlinder

Oranjetipje

Landkaartje

Zwartsprietdikkopje

Koninginnenpage

Kommavlinder

Boomblauwtje

Groot Koolwitje

Bont Dikkopje

Eikenpage

Groentje

Grote Vos

Geelsprietdikkopje

Keizersmantel

Bleek blauwtje

Grote Weerschijnvlinder

(Bruine eikenpage)

(Boswitje)

(Kaasjeskruiddikkopje)

2013

GEMIDDELDE AANTAL 2007-2012

  

Aantal waargenomen exemplaren per 
soort in 2013 ten opzichte van het 
gemiddelde aantal in de periode 2006-
2013 voor Meeuwen-Gruitrode, Peer 
en Bocholt\Bree stroomopwaarts het 
kanaal, bron: www.waarnemingen.be 

( ): soort niet waargenomen in 2013 

http://www.waarnemingen.be/
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Kleine parelmoervlinder, zomersoort in 2013 
 
De Kleine parelmoervlinder, die voor het 
eerst in 2003 terug verscheen, kende na 
een toename gedurende 3 jaar een 
terugval in 2007 en 2008. Daarna nam 
het aantal sterk toe tot in 2011, maar viel 
in 2012 terug naar de helft van het 
aantal. In 2013 was er weer een stijging. 
 
 
Zoals vorig jaar kwamen de 
waarnemingen door het koude voorjaar 
pas op gang in juli met 33 exemplaren 
en augustus met liefst 120 exemplaren. 

 
In het voorjaar werden slechts 
6 stuks gezien. September en 
oktober waren goed voor 31, 
resp. 26 exemplaren. Kleine 
parelmoervlinders werden 
opgemerkt tussen 18 mei (een 
maand later als vorig jaar) en 
22 oktober. 
 
Bij 125 waarnemingen werden 
in ons werkingsgebied (Peer, 
Meeuwen-Gruitrode en Bocholt\Bree stroomopwaarts het kanaal) 216 exemplaren 
gezien. In 2012 werden bij 98 waarnemingen 159 exemplaren gezien. 
In de Abeekvallei werden 34 exemplaren gezien. Dit aantal gaat de laatste jaren 
achteruit door vergrassing met kweekgras van onze akkerpercelen. 
 
In België werd Kleine parelmoervlinder 1.383 maal waargenomen, wat minder was 
dan in 2012 toen er 1.482 exemplaren gezien werden. 
 
Bron: www.abeek.waarnemingen.be: waarnemingen van vele waarnemers  
        Freddy Janssens 

Kleine parelmoervlinder 

http://www.abeek.waarnemingen.be/
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VOGELNIEUWS 
 
Waarnemingen VISAREND  
in Abeekvallei Grote Brogel en Reppel 
 
Maandag 9 september 15u17: 
 
Géén 'grote meeuw', maar 'n visarend komt rustig en laag op slanke knikvleugels, 
zelfs pal boven me overzweven. 
Kraakwitte onderkant met nauwelijks zichtbare zweem van borstband; zie geen lichte 
veerranden op bovenzijde, dus adulte man. 
Een doortrekker die de Abeek volgt? Maar die geringe hoogte én z'n terugkeer na 
enkele minuten, stroomafwaarts ?! 
'k Doe poging om - door afstand te nemen en iets hoger te komen (Zandstraat) - 
beter overzicht te krijgen; doorheen de maïstoppen bespeur ik de bollen van de 
hoogspanningsleidingen, niet zo ideaal... 
Aan de hoogste kruinen komt hij toch nog 2 maal even voorbij. 
 
Vrijdag 13 september middag: 
 
Eén exemplaar vliegt op van hoge kale stam en krijgt direct gezelschap van 
soortgenoot - mét vis in de klauwen !!! 
Ze kringen samen kalm rond in mekaars nabijheid, later elk afzonderlijk. 
Eén ervan terug te identificeren als adulte man, 'k vermoed zelfde exemplaar als 
maandag. 
Het lijkt er dus op dat 2 visarenden minstens een midweekje verbleven, bij de gratie 
van voldoende visaanbod én rust. 
Deze waarnemingen vallen binnen de meest waarschijnlijke, normale nazomer-
doortrekperiode (september) én in het noorden van Limburg waar ze een hogere 
kans van voorkomen hebben dan in de rest van Vlaanderen. 
Gezien ze ruwweg zuidzuidwest trekken, betreft het allicht vogels uit Zweden of 
Noorwegen. 
De visarend neemt toe, ook via toenemende broedsuccessen in Frankrijk en 
Duitsland. 
In Mol, Hageven Neerpelt, De Luysen Bree en Smeetshof Bocholt heeft men alvast 
een horstplatform opgetimmerd, je weet maar nooit... 
 
     Alberto Durinck 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merk je een zeldzame soort op, of beleef je iets uitzonderlijk in de natuur, 
laat het ons weten, probeer er een foto van te nemen of geef het in op 
www.abeek.waarnmemingen.be of www.waarnmemingen.be. 
  

file:///E:/op%20www.abeek.waarnmemingen.be
file:///E:/op%20www.abeek.waarnmemingen.be
http://www.waarnmemingen.be/
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EVEN 2 NIEUWE SOORTEN ZOOGDIEREN 
 
 
DASSEN OP WEG! 
 
 
Op zaterdag 24 februari 2013 melde Bart Hilven op www.waarnemingen.be een dode 
das langs de Omleidingsweg in Peer, ver verwijderd van de Zuid-Limburgse en de 
Nederlands Limburgse populatie (omgeving Weert). 
Het vermoeden van een verkeersslachtoffer kon bevestigd worden. Het bleek een 
jong vrouwtje van 8,9 kg, geboren in het voorjaar van 2012. Het dier had een 
puntgave vacht, zonder enig spoor van oude of recente bijtwonden op de hals of de 
stuit – plaatsen waar dassen elkaar bij sociale interacties zwaar kunnen toetakelen. 
De maag was leeg. Vetreserves en conditie waren normaal. Hiermee beantwoordt 
deze das geheel aan het profiel van een spontane disperser, d.i. een jong dier – vaak 
wijfjes – dat het ouderlijk territorium verlaat om op zoek te gaan naar een eigen 
leefgebied (bron: INBO Marternieuws 10 – maart 2013). 
 
In de nacht van vrijdag op 
zaterdag 24 augustus was 
het weer zover. De Peerse 
politie trof op de Kiezel 
Kleine Brogel een 
doodgereden das aan. Het 
volwassen dier was vlakbij 
de spottercorner aan de 
vliegbasis aangereden. 
De twee vindplaatsen liggen 
niet zo ver van elkaar. Dit 
keer gaat het om een wat 
ouder mannetje van bijna 
14 kg, volgens de tandslij-
tage geschat op twee of mogelijk drie jaar. Ook dit dier had een puntgave vacht, 
zonder enig spoor van recente of oude bijtwonden in de hals of op de stuit. Hier heb-
ben we daarentegen dus te maken met een ‘rustige sociale context’, wat kan duiden 
op zwervende dieren dan wel op recente, nieuwe vestigingen (areaaluitbreiding). 
 
Hoewel toeval niet uit te sluiten valt, suggereert de combinatie van beide vondsten 
nu veeleer deze laatste optie. In een periferie van hooguit een tweetal kilometer van 
de vindplaatsen zou zich best mogelijk een nieuwe burchtlocatie kunnen bevinden. 
Of deze nu nog bezet is, valt uiteraard nog af te wachten na deze beide doodvond-
sten. Het ware in elk geval een mooi koppel geweest (bron: INBO Marternieuws 12 – 
oktober 2013). 
 

 
Met het in het jaarboek 2012 vermelde 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. 

Das 

http://www.waarnemingen.be/
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BEVER BIJNA TERUG VAN WEG? 
 
Onze verrassing was groot toen we eind maart 
vraatsporen van bever aantroffen bij de brug en 
het plankenpad in Reppel. Een 3-tal wilgen waren 
afgeknaagd. Begin mei werden meer sporen 
stroomopwaarts gevonden (Aabemden in Grote 
Brogel en Steenbroek in Reppel). Een 10-tal 
berken waren vakkundig afgeknaagd en versleept. 
Ook aan een dikke wilg was de bever begonnen. 
Vanaf dan ontbreekt elk nieuw spoor. Een 
wildcamera, die we toen daar opstelden, nam nog 
heel veel beelden, maar geen enkele van bever. 
Vermoed wordt dat een (jonge) bever enkel op 
verkenning is gekomen. 
 
Na herintroductie in Wallonië en Duitsland rond de 
eeuwwisseling, verspreidt de bever zich 
momenteel gestaag verder. In 2005 werden bij 
ons de eerste beversporen waargenomen langs de Abeek aan deze kant van de 
grens. In februari 2012 werden de eerste beversporen gezien op de zuidoever van 
de Zuid-Willemsvaart. 
 
De bever is een inheems zoogdier dat bijna uitgeroeid werd. In Vlaanderen werd de 
laatste bever gedood in 1848, in West-Europa rond 1900.De belangrijkste oorzaak 
van het verdwijnen van de bever is zonder twijfel de jacht. Het dier werd bejaagd 
voor zijn vlees (door zijn geschubde staart beschouwde men hem als vis en mocht 
men hem ook op de vleesvrije vrijdag eten) en pels.Maar de soort was ook gegeerd 
voor haar bijzonder geurende klierafscheiding, die verwerkt werd in geurwaren. 
 
De bever is intussen door zowel internationale als nationale wetgeving beschermd. 
Deze bescherming is niet louter passief, maar houdt ook de verplichting in om de 
bever ‘in goede staat van instandhouding’ te brengen. Om verlies van genetische 
diversiteit te voorkomen op korte termijn betekent dit onder meer een effectieve 
populatiegrootte van meer dan 500 individuen in Vlaanderen. De huidige populatie 
wordt op een honderdtal geschat. 
 
De bever zorgt meestal voor een verhoging van de lokale biodiversiteit, onder meer 
door continu creëren van verschillende vegetatieve successiestadia. 
De bever verdween uit een heel ander Vlaanderen dan waar hij momenteel in 
terugkomt. De mens heeft steeds meer grond ‘gewonnen op de natuur’. Natte 
valleien en moerasgebieden zijn drooggelegd. Vele waterlopen zijn rechtgetrokken. 
Akkers en tuinen komen tot vlak aan het water. Er is met andere woorden niet veel 
ruimte meer voor water, oevers en het leven dat er mee gepaard gaat. 
 
Bevers komen zelden verder dan 20 m van de waterrand. Voor de Abeekvallei  zal 
de bever, als hij terugkomt, dus voor weinig ‘overlast’ voor particuliere 
grondeigenaars zorgen. Wel zullen we ons beheer wel plaatselijk moeten aanpassen 
voor dit inheems dier. Wordt vervolgd… 

Freddy Janssens 
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WILD VAN…. 
 
Sinds maart 2012 hadden we al een trail-camera in werking. In januari 2013 hebben 
we er nog een bijgekocht. Deze laatste werd vanaf begin mei enkel nog ingezet om 
de bever in beeld te krijgen. De camera bleef 8 maanden op eenzelfde locatie aan de 
Abeek staan. 
 
Trailcams zijn camera's die weerbestendig zijn. Ze reageren op bewegende warmte. 
's Nachts, of bij te weinig licht, schakelt de camera automatisch over op infrarode 
beelden. 
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 echter 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. 
 
In totaal werden meer dan 12.000 foto's genomen, die 
1.500-tal foto's (502 waarnemingen) leverde met 
identificeerbare dieren. Dit op een 30-tal locaties. 
 
Wilde eend werd het meest gefotografeerd, gevolgd door 
konijn en ree. De volledige rangorde vind je hieronder. 

 
Meer dan de helft van de soorten werd slechts op één locatie gezien. De volgende 
soorten kwamen op meer dan één locatie voor: haas (2), wilde eend (2), merel (2), 
houtduif (2), vos (6), konijn (6), steenmarter (7) en ree (18).  
Bever liet zich niet zien. 
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De camera leverde vooral vele mooie foto's op. 

 
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 14 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 bijna 10.600 metingen opgenomen. 
 
Weer in 2013 
 
2013 was een vrij koud jaar met een gemiddelde jaartemperatuur van 10,3 °C 
(weerstation Tongerlo van Peter Ulenaers). 
De lente was sinds 1970 niet meer zo koud geweest. Maart telde nog 20 vorstdagen 
Pas op 14 april werd de grens van 20,0 °C bereikt. 
De tweede helft van het jaar verliep een stuk warmer met maandgemiddelde 
temperaturen die rond of boven het langjarig gemiddelde lagen. Juli was zeer warm 
en augustus vrij warm. Na een zachte september volgden een zeer zachte oktober 
en een gemiddelde november. De maand december luidde tenslotte een zeer zacht 
begin van de winter in. 
 
De hoeveelheid neerslag in 2013 lag met 677 mm ruim onder het langjarig 
gemiddelde. Vooral de eerste maanden van het jaar verliepen droog. In januari, 
februari en maart viel de neerslag wel regelmatig in de vorm van sneeuw. Mei was de 
eerste natte maand van het jaar. Het regende vanaf 7 mei vrijwel elke dag. De 
zomermaanden juni, juli en augustus verliepen vervolgens weer droger dan normaal. 
De herfst echter was zeer nat. Oktober en november hadden een hogere 
neerslagsom dan het langjarig gemiddelde. 

 
Figuur: Neerslag in 2013 
gegevens van Peter Ulenaers Weerstation Tongerlo http://users.telenet.be/peterulenaers/ 
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Verloop van het grondwater in 2013 
 
De grondwaterstand volgt met enige vertraging de hoeveelheden neerslag en 
verdamping. 
De relatief drogere, maar erg koude voorjaarsmaanden (minder verdamping), de erg 
natte meimaand hebben een hoger dan gemiddeld grondwaterpeil voor gevolg en dit 
tot en met juli. De drogere zomermaanden (juni tot september) geven dan weer een 
lager grondwaterpeil in augustus tot december. 

 
Figuur: Maandelijkse neerslag in 2013 in mm en gemiddeld maandelijks grondwaterpeil in 
2013 van 4 raaien van telkens 6 peilbuizen in cm onder het maaiveld, vergeleken met de 
langjaarse gemiddelden. 

 
Figuur: Verloop grondwaterpeilen in 2013 van 4 raaien van telkens 6 peilbuizen 

 
Figuur: Verloop grondwaterpeilen periode 1999-2013 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 gelegen op ongeveer het hoogste punt van het 
stroomgebied van de Abeek (81,8 m TAW). De jaarlijkse schommeling in deze 
peilput ligt tussen 0,5 en 1 m. 
De gegevens tonen maximale grondwaterhoogtes in 1988, 1995 en 2002-2003. 
Minima worden genoteerd in 1992, 1997-1998 en 2006. 
Vanaf 2008 blijft door de geringere dan normale neerslag het grondwater op een 
lager peil schommelen (ongeveer op 60 cm onder het langjarig gemiddelde). 
Het verschil tussen de uiterste waarden bedraagt meer dan 3 m. 
De vennen op het Militair schietveld vielen ook dit jaar droog, alleen de Monnikswijer 
en het eerste broek behielden nog water. 
 
Onze metingen vanaf 2000 van 24 peilbuizen (raaien In de Damp, 
Erpecommerbemden, Exelmanshofsveld en Oyevaersnesthofsveld) tonen maximale 
jaargemiddelde aan in 2002 en 2008 en minimale jaargemiddelde in 2000 en 2006. 
De laatste jaren blijft het jaargemiddelde nagenoeg op een constante hoogte. 
Stroomafwaarts het Oyevaersnesthofsveld is het grondwaterpeil de laatste 20 jaar 
wel behoorlijk gestegen dicht bij de Abeek, door het gestegen Abeekwaterpeil. 
 
 
Figuur: Gemiddelde grondwaterpeilen in 4 
maal 6 raaien in Natuurgebied Vallei van 
de Abeek in cm onder het maaiveld (eigen 
data) 
 
 
 
 
 
 

Figuur: Grondwaterpeilen in meetpunt 7-0140 Wijshagen Groote Heide in cm onder het 
maaiveld  Bron: www.dov.vlaanderen.be 

 
 

Freddy Janssens, metingen door Gène Van Oosterhout  

http://www.dov.vlaanderen.be/
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2013 

Het was in 2013 een wel speciale paddentrek die zeer lang tot in april uitliep. 

De tweede helft van januari kwam het kwik niet boven het vriespunt. Eind januari leek 
het even te kantelen. De dooi trad in en op 30 januari werden maxima opgetekend 
van 14 °C. Bij ons in de Gestelstraat (de enige overzet die toen al opstond) werden 
echter geen dieren opgemerkt. 

Maar de ganse maand februari bleef het winterskoud. Op 6 maart werd het met 17 
°C nog best warm. Rond 20 u was het toch nog 10 °C. Ook op 7 maart is het met 12 
à 13 °C is het nog zacht en er 
stond nauwelijks wind. 

De paddentrek kwam eindelijk 
op gang. 
Op 10 maart trok een koufront 
over met eerst geleidelijk 
onderkoelde regen, later zelfs 
sneeuw. De temperatuur ging in 
vrije val. De paddentrek zou (nog 
voor hij goed op gang is) 
opnieuw volledig stilvallen. 
 

Na 10 maart bleef het kwik ver 
onder de normale waarden: uitzonderlijk lage gemiddelde temperatuur (1,5 °C t.o.v. 
7,0 °C normaal) en ook na 21 maart bleef de verhoopte lente uit. In de laatste tien 
dagen van maart bleef de gemiddelde temperatuur steken op 0,9 °C (normaal: 7,9 
°C). Een stevig kouderecord. Het vorige record dateerde uit 1901. 

April ging door op het zelfde elan als maart. Pas vanaf 9 april is er een eind gekomen 
aan deze erg koude wintertoestanden. Tussen 9 april en 16 april gaat nog een deel 
van de amfibieën op zoek naar water. 40 % (Esmeralda), 43 % (Brogelerweg) en 
68% (Gestelstraat) van het totaal aantal dieren dat in 2013 de weg overgetrokken, 
trok nog nooit zo laat in april, of toch niet zo laat zolang we padden overzetten. 

Gevreesd wordt dat een aantal dieren deze lange winter niet zullen hebben over-
leefd. Heel wat soorten gaan een winterslaap in met een vetreserve waarmee ze een 
normale winter vlot kunnen doorkomen. Maar dit jaar duurt de winter onwaarschijnlijk 
lang. Mogelijk zal een aantal dieren niet over voldoende energiereserves beschikken 
om uit hun winterslaap te ontwaken en op zoek te gaan naar voedsel. 

Wat wel opgemerkt werd is dat er van bruine kikker, heikikker en gewone pad dit jaar 
opmerkelijk minder legsels waren (ook al zijn van deze soorten geen langlopende 
tijdsreeksen beschikbaar). De koude midden de 'normale' eiafzetperiode is ongetwij-
feld de boosdoener. 
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Overzet Gestelstraat, In den Damp – Wijshagen, FS7659 en FS7660, 
x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580 
 
Door het koude vriesweer 
werden de zeilen voor de 
paddenoverzet 2 weken 
later opgezet als in andere 
jaren: donderdag 31 
januari. 
 
 
Het bleef echter koud tot 6 
maart, wanneer 
gedurende een 4-tal 
dagen trek was (1/3 van 
de dieren). Een zoveelste 
koudegolf deed de paddentrek stoppen tot 9 april. Op 7 dagen trok toen 2/3 van de 
amfibieën over. 
Nooit kenden we op bijna 20 jaar zo een late paddentrek. Eigenlijk wel een normale 
ouderwetse winter van 50 jaren terug. 
 
De piek werd bereikt op 12 april met 563 dieren. 
Vorig jaar was er een eerste piek op 4 maart met 496 dieren en een tweede kleinere 
piek op 10 maart met nog 325 dieren op een nacht Dit jaar een maand later. 
 
In totaal werden er 3.611 dieren overgezet, wat ten opzichte van 2012 een lichte 
vooruitgang was van 6 %. 
 
De laatste 7 jaren blijft het aantal schommelen beneden het langjarig gemiddelde 
(over 18 jaar) van 4.450 dieren. 
 
Een 50-tal dode dieren werden er genoteerd. 
 
Van de gewone pad werden 2.893 stuks overgezet of 15 % meer dan in 2012, toen 
een vijfde minder werd overgezet als in 2011. 
Twee rugstreeppadden werden overgezet. Het was van 2006 geleden dat die soort 
nog overgezet werd. Die 2 waren ook de enige twee die in Limburg overgezet 
werden. 
Al de salamandersoorten blijven het bijzonder slecht doen: alpenwatersalamander 
stabiliseert wel, maar kleine watersalamander en vinpootsalamander gaan naar een 
historisch dieptepunt met slechts 21 dieren: geen 1/10 meer van het langjarig 
gemiddelde. 
Bruine kikker doet het even goed als in 2012, groene kikker doet een derde minder 
goed als vorig jaar. 
Heikikker kent vanaf 2009 een dalende trend: van 58 stuks in 2008, is deze soort 
teruggevallen tot nog 2 stuks in 2013! Die twee waren ook de enige twee heikikkers 
die in gans Vlaanderen overgezet werden (bron: http://www.hylawerkgroep.be/) 
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De overzetactie aan de Gestelstraat was in 2013 de tweede grootste overzetactie 
van Vlaanderen. De Eindepoel in Merksplas was de grootste paddenoverzetactie met 
8.216 dieren. 
 
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 79.550 stuks overgezet. 

 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alpenwatersalamander 2 340 294 256 102 317 372 293 141 107 120 88 34 87 144 286 348 107 118 

Kl. watersalamander   114 160 126 368 272 208 89 118 51 115 82 45 127 331 145 156 73 15 

Vinpootsalamander  68 95 156 284 260 75 30 51 11 26 16 12 87 179 139 55 12 6 

Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 126 86 291 340 381 337 428 396 

Groene kikker 36 231 196 418 360 543 489 540 553 633 526 236 121 533 385 391 315 272 179 

Heikikker 11 10 4 6 10 16 11 4 7 11 16 16 5 58 31 33 19 8 2 

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 2893 

Rugstreeppad           4 1      0 2 

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 3.611 

                    

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 zaterdag 2 februari 
werden hier de zeilen 
voor de padden-overzet 
opgezet. 
 
We kenden hier ook 
een eerste late trekgolf 
tussen 7 en 9 maart 
(764 dieren) en een 
tweede heel late 
trekgolf tussen 9 en 18 
april (627 dieren). In 
tegenstelling tot de 
Gestelstraat was het aantal dieren in de eerste (heel korte) trekperiode groter dan 
een maand later in de tweede trekperiode. 
 
De (terug)trek van zuid naar noord was ongeveer de helft (460 stuks) van deze van 
noord naar zuid (900 stuks). 
 
Na het record aantal dieren dat in 2009 overgezet werd, viel in 2010 een afname te 
noteren. In 2011 werd weer een geringe stijging genoteerd tot 2.200 stuks. In 2012 
werden de aantallen gehalveerd, tot 1.021 stuks. Nu terug een stijging tot 1432 
stuks. 
 
De aantallen alpenwatersalamanders en kleine watersalamander namen sterk toe in 
2013: historisch record voor de Brogelerweg. 
Bruine kikker bereikte weer het niveau van 2009. 
 
 

 
 
 
Ten opzichte van 2012 werd 40 % meer gewone paden geteld. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alpenwatersalamander 7 45 57 28 67 64 67 32 86 145 120 156 158 216 

Kleine watersalamander       2  2 1 2 4 14 26 

Bruine kikker 12 141 57 109 128 240 125 184 485 282 269 248 106 285 

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 1.786 731 905 

Totaal 230 1.147 901 1.025 843 2.442 1.785 1.237 2.083 2.692 1.924 2.200 1021 1432 

 



                                                                                                       ACTIES  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2013 NATUURPUNT  65 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

6
5

 

Overzet Hellestraat - Ellikom, FS7666, x-coörd.: 230.760, y-coörd.: 202.160 
(geen overzet in 2013) 

 
Aan de Hellestraat in Ellikom werden door vrijwilligers geen padden meer gezien en 
overgezet in de trekperiode. Op 7 mei werden hier nog wel nog 2 gewone padden en 
1 doodgereden bruine kikker gezien. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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 
(3 dagen in 2013) 
 
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 3 avonden 
(6, 7 en 8 maart) 136 dieren 
overgezet, veel meer dan vorig 
jaar. 
Het aantal getelde 
verkeersslachtoffers bedroeg 
19 bruine kikkers en 54 
gewone padden. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bruine kikker 8 5 2 81 2 10 13 20 

Gewone pad 196 113 89 206 80 301 25 115 

Totaal 204 118 91 287 82 311 38 135 
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Overzet Esmeralda Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal - Peer, 
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950 
 

Dit was een jubileumjaar voor de 
paddenoverzet in Peer. Het was al 
het tiende jaar op rij dat we aan de 
Esmeralda de padden tijdens hun 
voorjaarstrek veilig over de straat 
proberen te helpen. 
De schermen werden pas op 
zaterdag 27 april opgeruimd. Tot 
dan vonden we nog amfibieën in 
de emmers. 
De trek gebeurde dit jaar eigenlijk 
in 2 ver van elkaar gespreide, 
korte piekperiodes van enkele 
dagen. Daarbuiten werden er bijna 
geen dieren gevonden. 
Op 16 februari werden de 
schermen geplaatst, kort daarna 
kwam de eerste strenge winterprik, 
die duurde tot 5 maart. Dan volgde 
er een korte zachte periode waarin 
er een echte explosie ontstond in 
de paddentrek. Die duurde slechts 
enkele dagen. Vanaf 11 maart tot 
en met 8 april hadden we te 
kampen met droog, koud en guur 
winterweer met een koude NO-
wind. Toch enkele dappere dieren 
werden overgezet tussen 17 en 20 
maart. 
Vanaf 9 april werd het weer terug zachter en begon de 2e piekperiode in deze 
paddentrek met minder dieren per dag dan de vorige piek in maart. Daarna daalde 
het aantal dieren tot slechts nog enkele per dag. 
 
 Uiteindelijk werden eind april de schermen opgeruimd, met een eindtotaal van 1294 
overgezette amfibieën. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alpenwatersalamander 77 208 161 113 146 187 206 174 152 94 

Kl. watersalamander      1  1 4 10 

Bruine kikker 137 1.098 526 228 271 141 160 154 279 367 

Groene kikker 23 47 14 7 3 1  3 1 2 

Gewone pad 964 1.343 1.578 635 749 680 662 571 666 821 

Totaal 1.201 2.696 2.279 983 1.169 1.001 1.028 903 1100 1.294 
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Het aantal overgezette dieren blijft toch weer stijgen t.o.v. het zeer lage aantal van 
slechts 903 dieren in 2011. We haalden dit jaar het derde hoogste aantal overgezette 
dieren sinds we in 2004 startten met de paddenoverzet in Peer. 
De gewone pad en de bruine kikker deden het zeer goed, resp. 821 padden en 367 
bruine kikkers overgezet. Opvallend is de kleine watersalamander die, zo lijkt het wel, 
echt aan het opkomen is. Met zijn 10 exemplaren scoorde hij heel goed. 
Zijn grotere broer, de alpenwatersalamander, daarentegen, deed het heel slecht in 
vergelijking met voorgaande jaren. Er werden namelijk slechts 94 stuks overgezet. 
Het aantal groene kikkers is zowat status quo de laatste jaren, het zijn steeds maar 
enkele exemplaren. 
 
Er worden nog steeds zeer weinig dode amfibieën (verkeerslachtoffers) genoteerd. 
De meeste medewerkers letten niet op dode dieren en er wordt zeker niet gericht 
naar gezocht. Dit lage aantal van 36 dieren geeft dus hoogst waarschijnlijk niet het 
werkelijke aantal verkeerslachtoffers. 
Opvallend is de late periode waarin er nog dode dieren werden genoteerd, nl de 
tweede helft van april. Dit zouden al terugtrekkers kunnen zijn. 
 
Dit jaar hadden we het laagste aantal bezoekers sinds het begin van de 
paddenoverzet aan de Esmeralda in Peer. In totaal slechts 24 personen waarvan 13 
kinderen. De reden hiervoor is het aanhoudende koude, gure weer met die schrale 
NO-wind. Er werden tijdens deze publieke avonden ook bijna geen amfibieën 
gevonden, slechts op één avond zaten er dieren in de emmers en dan nog maar 28 
stuks. 
Er waren dit jaar wel 2 aanvragen van scholen om een bezoek te brengen aan de 
paddenoverzet. Maar omdat er toch geen amfibieën te zien waren vanwege het 
aanhoudende koude weer werden deze bezoeken steeds uitgesteld. Wanneer er 
uiteindelijk terug padden trokken, was het paasvakantie en dus lukte het niet meer 
om een bezoek te regelen. 
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Verloop van de overzet in 2013 
 

In den Damp – Gestelstraat Wijshagen 
 

 
Brogelerweg Ellikom 

 

 
 

Esmeralda – Omleidingsweg Wijchmaal 
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Vergelijking met Limburg en Vlaanderen 
 
In Vlaanderen werden in 2013 174.944 (246 acties in 122 gemeentes,) dieren 
overgezet volgens de cijfers te vinden op de website van HYLA 
(www.hylawerkgroep.be). Ter vergelijking werden in 2012 165.136 (239 acties in 112 
gemeentes) dieren overgezet, in 2011 187.015, in 2010 158.104 dieren overgezet. 
 
In Limburg werden in 2013 30.458 dieren overgezet, 11 % minder dan in 2012 toen 
34.473 dieren overgezet (6 % stijging in Meeuwen-Gruitrode en Peer tussen 2012 en 
2013). 
 In 2011 en 2010 werden 36.788 resp. 35.362 dieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ons aandeel overgezette dieren ten opzichte van het Limburgs aantal is weer een 
beetje gestegen, nl. van 16 naar 19 %, ten opzichte van Vlaanderen blijven we 
constant op 3,3 %. 
 
Tabel: Aandeel overgezette dieren in Meeuwen-Gruitrode en Peer t.o.v. het Limburgs 
aantal 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alpenwatersalamander 45% 16% 22% 35% 32% 32% 32% 43% 35 % 

Kleine watersalamander  47% 36% 18% 14% 34% 13% 16% 19% 10 % 

Vinpootsalamander 38% 13% 11% 22% 58% 24% 13% 5% 8 % 

Bruine kikker 55% 26% 12% 11% 16% 11% 10% 10% 16 % 

Groene kikker 83% 51% 23% 59% 51% 42% 45% 48% 46 % 

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

Gewone pad 31% 22% 26% 26% 27% 20% 24% 17% 20 % 

Rugstreeppad 100% 100%             100 % 

Totaal 34% 22% 23% 23% 26% 20% 21% 16% 19 % 

 2005 2006   2007      
 

Freddy Janssens & Robert Van Dingenen 

http://www.hylawerkgroep.be/
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PEER EN MEEUWEN-GRUITRODE PROPER 2013 
 
Op vlak van milieu en nette leefomgeving doet de afdeling naast de bekerverkoop op 
het brbf ook mee met het proper houden van straten in Peer en Meeuwen-Gruitrode. 
Deze actie wordt georganiseerd door Limburg.net. 
Door de slechte weeromstandigheden werd in beide gemeenten de actie, gepland op 
16 maart, uitgesteld tot de week nadien. 
Individuele schoonmaakacties werden uitgevoerd. Op zaterdag 23 maart werden de 
gevulde zakken opgehaald en naar de containerparken gebracht. 
In Peer ontvingen we een pakket waardebonnen en in Meeuwen-Gruitrode een 
financiële toelage voor onze inspanningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jan Hendrikx 
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DAG VAN DE MILITAIR 8 JUNI 2013 
 
Bruggenbouwers in de Abeekvallei 
 
Het was een goede opkomst voor onze achtste editie van ‘De Dag van de Militair’ in 
de Abeekvallei. Zeven enthousiaste collega-militairen, zes mannen en een vrouw, 
wilden de Abeek leren kennen en zich deze dag inzetten voor de natuur. Het weer 
zat echter niet mee, het regende zowat de hele dag. Maar dat kon hun enthousiasme 
niet wegnemen. Samen met enkele leden van onze Natuurpunt-afdeling werden er 3 
bruggen gebouwd. De grootste werd geplaatst over de Abeek ter hoogte van het 
Beckershof in Grote Brogel. Zo werd er een doorgang gemaakt over de Abeek van 
Grote Brogel naar het Steenbroek in Reppel. Verder werden er nog 2 kleinere 
bruggen gelegd over zijbeekjes van de Abeek. Deze bruggen zijn noodzakelijk om de 
toegankelijkheid in de vallei te verbeteren. 
Er werden niet alleen bruggen gelegd, er werd ook gemaaid. Paden en 
toegangswegen naar waterpeilbuizen werden terug vrij gemaakt. 
’s Middags werden de werkers getrakteerd op een broodje of warme maaltijd naar 
keuze en als tussendoortje was er frisdrank en een versnapering. 
Na al deze werken werd er voor de resterende tijd nog een kleine natuurwandeling 
gedaan naar enkele percelen in de buurt (Aen de Slagmolen), waar de heide terug 
hersteld werd. Zodoende konden ze nog wat nagenieten van de mooie natuur langs 
onze Abeek. 
 

Robert Van Dingenen 
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BRBF PEER 19-20-21 JULI 2013 

 
 
 
 
 
 

De 29ste editie van het brbf vond plaats op een 
nieuwe locatie aan de andere zijde van de weg. 
We hebben daardoor onder betere om-
standigheden voor de 12de maal herbruikbare 
bekers verkocht. 
 
Deze bekers worden door de stad Peer 
aangekocht en aan de afdeling overgedragen. 
De bekers werden verkocht aan € 2,00 per stuk, 
bij teruggave kreeg de koper € 1,50 terug, 
uiteraard mag hij of zij de beker ook houden. 
In totaal zijn 641 bekers verkocht, het aantal 
verhandelde bekers ligt hoger omdat een aantal 
bekers dag per dag teruggebracht en terug in 
omloop gebracht worden. 
Dit aantal lag merkelijk lager dan voorgaande jaren, mogelijk is dit het gevolg van 
verschillende factoren zoals minder consumptie, meer hergebruik van de bekers, 
meer terugbrengen van bekers. Dat geeft aan dat het systeem van beperken van 
afval op dit festival werkt. 
 
De wegwerpbierbekers die nog steeds in grote 
hoeveelheden gebruikt worden zijn 
composteerbaar, ze zijn volledig “afbreekbaar”. 
Binnen de 50 dagen veranderen de bekertjes in 
water, koolzuurgas en humus of in andere 
woorden "groenafval" ten top. In ruil voor 75 
lege afbreekbare bekers kregen de mensen een 
T-shirt. Het waren vooral kinderen die 
honderden T-shirts verdiend hebben. 
 
Voor de stad Peer werd een milieudoelstelling 
gerealiseerd, voor de afdeling was het ook een 
goede bron van inkomen en voor Braek-Away 
vzw was het een bevestiging van hun goede 
intenties. 

Jan Hendrikx 
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP 
 
9 november in Meeuwen en 23 november 2013 in Peer 
 
Met de actie plantenverkoop wil Natuurpunt.Limurg, samen met 
de plaatselijke afdelingen de achteruitgang van onze fauna en 
flora een beetje tegenhouden. 
In Vlaanderen en Limburg is er een groot areaal van tuinen waarin een groot 
potentieel aan kleine natuurgebiedjes te maken zijn. Eigenaars van deze tuinen, 
tuintjes en balkons kunnen door aanplant van streekeigen plantgoed meehelpen om 
de biodiversiteit vooruit te helpen en tegelijkertijd de opwarming stoppen. 
Onze Natuurpuntafdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer heeft door plaatselijke bekend-
making via gemeentelijk infobladen, eigen website, verdeling van bestelbonnen  en 
opzetten van afhaalpunten deze opzet helpen realiseren en kan tevens meegenieten 
van de financiële opbrengst. Samen met met Natuurpunt.Limburg werden door de 
afdelingen 27 afhaalpunten opgezet. 
Daags voor de afhaaldag werden het plantgoed geleverd en door vrijwilligers van de 
afdeling per bestelling gebundeld. 
De verdeling voor Meeuwen-Gruitrode was aan compostpunt Kapelanij-straat 
(speelplaats Middenschool). Negen mensen hadden bestellingen geplaatst voor 741 
planten. 1 nieuw lid heeft zich aangesloten. Inwoners van Meeuwen-Gruitrode 
kregen, bij bestelling van plantgoed, gratis een winterlinde aangeboden door de 
gemeente. 
Voor Peer was het afhaalpunt aan de terreinen van de technische dienst van de stad 
Peer. Er waren 22 bestellingen voor 2.151 planten en 7 zaadmengsels en 2 
bijenkastjes. Iedere koper kreeg plant-zaai-en-snoeitips. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurpunt dankt de gemeente Meeuwen-Gruitrode en de stad Peer voor hun 
medewerking en gebruik te mogen maken van hun infrastructuur. 
 
    Jan Hendrikx 
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KALENDER 2014 

FEEST 
 

 

Zaterdag 23 augustus 2014 
20 jaar Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer 

200 ha Natuurgebied Abeekvallei 
5 jaar LIFE+ - project Abeek 

 

Om dit te vieren maken organiseren we een gezellige Abeek-happening. 
Alle informatie komt op onze website, in onze nieuwsbrief, RLKM-landschapskrant en 
plaatselijke pers. Een dag om niet te missen! 
Weide tussen het Monshof en het Kraaikenshof in de Monshofstraat Reppel (Bocholt) 
Info: Paul Capals  011 63 12 89, 0486 22 48 17 
 

 

Foto van oprichtingsvergadering afdeling Meeuwen-Gruitrode en Peer 26 augustus 1994: 
Vlnr: Bart Paesen, Leopold Vandewal, Mathieu Plessers, Paul Capals, Theo Vandael, Luc 
Daniels, Koen Antonissen, Marcel Van Waerebeke, Dirk Vandewal, Willy Lipkens, NN, Louis 
Mulders, Jan Paesen 
 

 

 

WANDELEN 
 

Zaterdag 22 februari 2014 
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 Ellikom (Meeuwen-Gruitrode), 20.00 u 
Info: Paul Capals 011 63 12 89, 0486 22 48 17 
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Zondag 13 april 2014 
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 (Meeuwen-Gruitrode), 7.00 u 
Info: Michel Broeckmans 0499 59 33 01 
 

Zondag 18 mei 2014 
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 011 63 55 94, 0496 84 85 38 
 

Zaterdag 21 juni 2014 
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 (Meeuwen-Gruitrode), 21.30 u 
Info: Michel Broeckmans 0499 59 33 01 
 

Zondag 13 juli 2014 
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 (Peer), 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 011 63 55 94, 0496 84 85 38 
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Zaterdag 23 augustus 2014 
Wandeling heringerichte terreinen Aabemden en Monsbemden 

 

Weide Monshof, Monshofstraat z/n Reppel (Bocholt). 
Zie feest 20 jaar Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer, 
200 ha Natuurgebied Abeekvallei, 5 jaar LIFE+ - project Abeek 
 

Zondag 24 augustus 2014 
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 Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode) 14.00 u 
Info: Michel Broeckmans 0499 59 33 01 

 
Zondag 31 augustus 2014 

Herinneringswandeling Pol Vandewal Duinengordel Oudsberg 

 

Op zoek naar de schatten van de Oudsberg. Tijdens bezoek aan deel van 
Duinengordel met de Oudsberg als hoogtepunt kunnen we deze schatten vinden en 
de geheimen ervan ontdekken. De gids zal ook vertellen over de schapenbegrazing in 
dit gebied. Wegens de droge en losse ondergrond is deze wandeling moeilijk te doen 
met buggy’s. 
Parking Sporting Nevok, Groenstraat 38 Gruitrode (Meeuwen-Gruitrode) 14.00 u 
Info: Willy Lipkens 089 85 54 94 
 

Zondag 12 oktober 2014 
Wandelen bij de buren Natuurpunt Bocholt 

Bezoek inrichtingswerken herstel moeras, elzenbroekbos en historische tracé van de 
Lossing. Op termijn zal in het Smeetshof het natuurlijk moeras zich terug ontwikkelen. 
De werken zijn grensoverschrijdend en zijn een samenwerking van Natuurpunt en 
Natuurmonumenten. In totaal wordt een oppervlakte van 250 à 300 ha, waarvan 100 
ha op Bocholt grondgebied, heringericht. 
Smeetshof, Smeetshofweg 1 Bocholt 9.00 u 
Na de wandeling is er om 12 u koffie in het Smeetshof. 
Info: Jan Hendrikx 011 63 38 54, 0474 40 79 28 
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Zondag 2 november 2014 
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 1525 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 011 631289 0486224817 
 

Zondag 14 december 2014 
Winterwandeling MullemerBemden 

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 011 63 55 94, 0496 84 85 38 

 
 

 PADDENOVERZETACTIES 
 
We organiseren zowel in Peer aan de Dommel 
(Esmeralda Steenweg Wijchmaal) als aan het Broek 
(Gestelstraat) in Meeuwen publieke paddenoverzet-
acties. 
 
Op volgende data zijn er overzetacties om 20.00 u: 
zaterdagen 1, 8, 15, 22 maart 2014 
 
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 011 63 55 94 
        Jan Paesen 011 79 25 64  0476 35 19 38 
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CURSUSSEN 
 
Snoeicursus fruitbomen zaterdag 8 februari 2014 
 
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 
14.00 u 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, 0474 40 79 28 
 
 
 
 
  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 iedere 3de zondag afwisselend met iedere 3de zaterdag van de maand af 
aan het Buurthuis van Ellikom om 9.00 u. Gewerkt wordt tot ongeveer 12.00 u. 
 
Gewerkt wordt op volgende dagen: 
  Zondag 19 januari 
Zaterdag 15 februari 
  Zondag 16 maart 
Zaterdag 20 september 
  Zondag 19 oktober 
Zaterdag 15 november 
  Zondag 21 december 
 
 
Dag van de Natuur zaterdag 15 november 
Een dag waar iedereen een halve of ganse dag de handen uit de mouwen kan steken. 
Komen kijken kan ook. 
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom om 9.00 u en om 14.00 u 
 
Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64 
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De foto’s in dit jaarboek zijn van Geert Bonhomme, 
Robert Delbroek, Jan Hendrikx, Freddy Janssens, 
Kris Janssens, Frieda Pauwels, Dany Tielens, 
Robert Van Dingenen en Eugene Vanoosterhout. 
Een aantal foto's zijn ook van onze wildcamera's. 
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