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VOORWOORD 
 
Gelukkig nieuwjaar beste lezer 
 
Het voorbije jaar heeft onze afdeling haar 20-jarig bestaan gevierd. Die 20 jaar zijn 
omgevlogen, maar er werd wel veel werk geleverd. 
Ik raad aan onze jaarboeken eens na te lezen. Als je de gedrukte exemplaren niet 
meer hebt kunt u ze nog nalezen op onze website www.abeek.be. 
Daar vind je 20 jaar Abeekgeschiedenis. En dat is heel wat zult u zien. Naast de vele 
studies, kunt u de groei van het reservaat en het gevolgde beheer mooi volgen. 
In de beginjaren gingen we de graslanden te lijf met de zeis, later met motoculteur 
met maaibalk of zelfs een minitractor met maaibalk. Het rendement lag laag maar dat 
stoorde ons niet. We hebben de open terreinen die we in de beginjaren in beheer 
kregen toch open kunnen houden. We kregen steun van TOK-arbeiders, nadien van 
de sociale werkplaatsen van Natuurpunt. Ook de inzet van galloway-runderen 
maakte het mogelijk de te beheren oppervlakte te verhogen. De plaatselijke 
jagersvereniging komt nog steeds een terrein maaien. Maar ook de scholen van de 
buurt hebben een zeer grote inbreng gedaan. Door het bijna afgelopen LIFE+ Abeek-
project hebben we veel beheermateriaal ter beschikking gekregen. 
De te beheren oppervlakte is met ca 10 ha per jaar toegenomen. De meer dan 200 
ha die we nu beheren vormen een langgerekt natuurreservaat met enkele kernen 
van meer dan 30 ha. Tijdens het afgelopen LIFE+ Abeek-project werden verschil-
lende hooilanden gecreëerd of hersteld kun je zeggen, want nog maar 50 jaar 
geleden was de hele Abeekvallei een groot hooilandencomplex. 
We mogen fier zijn op wat er de laatste 20 jaar gepresteerd is. Het is moeilijk te 
zeggen hoe het natuurgebied er zou uitzien als we niets gedaan hadden. Zeker is dat 
de biodiversiteit is toegenomen en dat de vallei toegankelijker is geworden voor de 
bezoekers. 
Wij danken dan ook iedereen die de voorbije jaren van ver of dichtbij zijn steentje 
heeft bijgedragen tot wat nu het natuurreservaat “Vallei van de Abeek” geworden is. 
Door dat we nu al grote gebieden in beheer hebben, kunnen we ook werk maken van 
de ontsluiting. De plankenpaden in Reppel en Erpekom-Ellikom kennen al een groot 
succes. In 2015 zal er een ontsluiting komen tussen de Berenheide en Erpekom en 
een verbinding tussen de Ooievaarsnest In Grote Brogel en de voormalige 
Slagmolen van Ellikom. Zo ontstaat een aaneengesloten wandelparcours de 
Abeekgordel tussen de Berenheidemolen in Meeuwen en de Watermolen in Reppel. 
Zo zijn we meteen beland in 2015. Het LIFE+-Abeekproject loopt nog een extra jaar 
verder, zodat we nog enkele belangrijke inrichtingen kunnen uitvoeren. 
Voor 2014 wil ik toch een opmerkelijk gebeuren aanhalen. Dat is de inzet van de 
kinderen en onderwijzend personeel van de basisschool in Ellikom. Zij hebben de 
Abeek menigmaal in de kijker gezet met hun uitzonderlijk project, waar ze natuur en 
kunst op een pakkende wijze hebben verenigd. Een kunstwerk op het kerkplein in 
Ellikom zal ons daar aan blijven herinneren. Proficiat! 
 
Beste wensen voor 2015!!!     
 

              Paul Capals



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 2 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

 
 

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.paesen15@gmail.com 
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: virginievanbaelen@gmail.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 
Jaak Leen, Zandstraat 16, 3990 Kleine Brogel Tel.: 011 61 24 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 
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 
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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 
 
 
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 Meeuwe n-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
an

ta
l 

pe
rs

on
en

 

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

A
an

ta
l g

ez
in

ne
n

 

2002 69 91 160 
2003 63 83 146 
2004 63 90 153 
2005 77 101 178 
2006 82 128 210 
2007 94 130 224 
2008 98 125 225 
2009 87 120 208 
2010 83 123 208 
2011 88 128 219 
2012 92 122 217 
2013 98 121 223 
2014 103 124 232* 

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

Ingeschreven op Nieuwsbrief Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer:150 personen. 
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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 27 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 gids voor 66 wandel- en fietstochten in de prachtigste 
natuurgebieden van België  
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 
Vlaamse  natuurgebieden. 
Je krijgt korting bij onze partners, zoals A.S. Adventure en Schoenen Torfs. 
De leden van Meeuwen-Gruitrode en Peer ontvangen naast het 3-maandelijks 
ledenblad Natuur.blad ons Jaarboek Abeek.  
Als lid ontvangt ook het tijdschrift Natuur.Limburg 
 
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. 
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20 JAAR NATUURPUNT AFDELING MEEUWEN-GRUITRODE & PEE R 
 
(Uit toespraak van Jos Rutten, pionier Abeekvallei, 
23 augustus 2014 feest 20-jaar bestaan) 
 
Het is voor mij een eer om hier even een woordje 
te mogen zeggen. Voor alle duidelijkheid is sta hier 
louter ter persoonlijke titel, als Jos Rutten uit 
Ophoven. Ik heb mij zelf toegestaan om 
hoofdzakelijk geschiedenis te brengen. De 
geschiedenis van het hoe en het waarom dat we 
vandaag hier in feeststemming, een terechte 
feeststemming, zijn.  
 
Ik heb mij gepermitteerd om na te gaan of die 20 
jaar wel klopt. Ik heb thuis enkel dikke 
klasseerdozen over de Abeek. En ik heb daarin 
gesnuisterd of ook wel in natuurtermen 
“grasduinen” genoemd. En hoe je het draait of 
keert, de start van onze viering hier voert ons terug 
tot een ontwerpbrief van 28 december 1990. Een 
brief van Natuurreservaten, gericht aan een aantal 
natuurbeschermers in Limburg met de vraag om te 

overwegen of een werking rond het bovenstrooms gedeelte van de Abeek toch niet 
noodzakelijk is. In die tijd was de Abeek internationaal bekend omwille van een 
bijzondere plantengemeenschap die bestond uit kalmoes, waterdrieblad en 
wateraardbei. De respons op die brief liep uiteen, van groot enthousiasme tot harde 
afkeuring. We kunnen het niet ontkennen, - en laten we daar eerlijk in zijn - in de 
jaren dat natuurbescherming in de maatschappelijke lift zat, was er zelfs in de familie 
van de natuurbeschermers af en toe wat onenigheid. Maar er kwam hulp.  
 
Ten eerste onder de vorm van de Koning Boudewijnstichting (KBS). 
Natuurreservaten en de Natuuractie Limburg (NAL) slaagden er namelijk in 1991 in 
om middelen van de Koning Boudewijnstichting te verwerven voor de aanstelling van 
2 personen om een inventarisatie van de waarden en knelpunten te maken van de 
Abeek en de Bosbeek (project beekvalleien). Voor het bovenstroomsgedeelte – 
stroomopwaarts van de Zuid-Willemsvaart, werd een tandje bijgestoken, en werden 
ook de biologische waarden in kaart gebracht: een uitgebreide territoriumkartering 
van de vogels, een vegetatiekartering, de opmaak van een plantenlijst (volledig) en 
de verzameling van gegevens van overige soortengroepen. De lijst van producten 
van het KBS-project was niet kort: zo ook een omstandig rapport met onder meer 
een kaart met knelpunten en concrete voorstellen tot oplossing. De 
terreininventarisaties leverden enkele verrassingen op, zoals de vondst van een 
kleine populatie Zilveren maan (een parelmoervlinder), op dat moment nog de enige 
populatie in Vlaanderen. 
De tweede hulp: de Vlaamse overheid, meer bepaald de Landelijke Waterdienst, die 
een “ruiming” van een deel van de Abeek uitvoerde einde 1991. Deze ruiming bleek 
zo drastisch te zijn dat zelfs nog 5 maanden later – toen de ingreep door een 
natuurliefhebber ontdekt werd - nog altijd op een ravage leek alsof de dag ervoor de 
ingreep was gebeurd. Dit leidde tot een persbericht in Het Belang van Limburg met 
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de kop: “Ruiming van Abeek is een barbaarse ingreep” en een bezoek aan het 
kabinet van de toenmalige minister van Leefmilieu, Norbert De Batselier. Aan de 
Landelijke Waterdienst werd de opdracht gegeven om dergelijk ingrijpende ruimingen 
niet meer uit te voeren en de volgende ruimingen te beperken tot “normaal 
onderhoud”. De politiek leek de administratie ongelijk te geven.  
Deze hulpmiddelen leidden tot een verbeterde relatie binnen de familie van de 
natuurbeschermers en tot het besef dat het tijd was voor echt initiatief.  
En zo werd de eerder vermelde brief van december 1990 iets aangepast en volgde 
een uitnodiging voor een vergadering in januari 1993. Hoe je het draait of keert, 
eigenlijk de eerste start van de lokale werking rond de Abeek. Het enthousiasme was 
groot, er werd zelfs op die eerste vergadering een plan van aanpak uitgewerkt voor 
het vergroten van het noodzakelijk maatschappelijk en politiek draagvlak, rond de 
werking van de Abeekvallei. Uit dat plan van aanpak herinner ik mij vooral de hierin 
geprogrammeerde en ook uitgevoerde activiteit van elektrisch vissen o.l.v. Alain De 
Vocht. Beekprikken: ze bestaan nog! De afbakening van prioritair aan te kopen 
gebieden was trouwens één van de andere opvallende punten van het plan van 
aanpak. Er was immers het vast geloof dat alleen aankopen met het oog op 
natuurbeheer in de Abeek vallei het tij op korte termijn zouden kunnen doen keren. 
Op basis van een aantal criteria werd een strikte aankoopprioriteitenstrategie 
uitgewerkt en op kaart ingetekend, waarbij de vallei op perceelsniveau werd 
ingedeeld in verschillende categorieën van prioriteit. Doelmatigheid was de leidende 
draad. Er werd ook per zone een verantwoordelijke aangeduid. Ik wil meegeven dat 
deze kaart minstens een decade strikt heeft stand gehouden en vandaag nog 
gebruikt wordt. Dergelijke aanpak van het aankoopbeleid was destijds in Vlaanderen 
een quasi exclusieve uitzondering.  
Er volgden nog enkele vergaderingen en het moment voor een doopvontactiviteit 
zwelde aan, dankzij de tomeloze inzet van vooral onbetaalde vrijwilligers. Het was 
geen afdeling van Natuurreservaten, maar wel het platform “Natuurbehoud Vallei van 
de Abeek” met als aangesloten leden Natuurreservaten vzw, Regionaal Landschap 
Hoge Kempen vzw, Isis vzw, Natuurbehoud Actie Neerglabbeek (NAN) vzw, 
Wielewaal – Bree en Bekenwerkgroep NAL dat boven de doopvont gehouden. Dit 
collectief bracht een mooie folder m.i.v. een oproep voor ondersteuning van 
aankopen in de Abeekvallei stroomopwaarts uit. Dit leverde de nodige persrespons 
op: “Natuurverenigingen gaan de Abeekvallei samen beheren” bloklettert Het Belang 
van Limburg op vrijdag 4 juni 1993. Het jaar 1993 eindigde met een prachtige 
vergadering van dat platform met een aantal concrete ideeën waaronder een Plan 
“Zilveren Maan”, geïnspireerd op het Plan Zeehond dat destijds voor de IJzervallei 
door Natuurreservaten uitgewerkt werd en reeds op korte termijn grote successen 
boekte.  
 
En dan vloeide, uit de werking van dit platform “Collectief Abeek” de geboorte van de 
Afdeling Meeuwen-Gruitrode/Peer van Natuurreservaten. Op 6 mei 1994 werd 
immers beslist om de werking van dat collectief verder te zetten als een afdeling van 
natuurreservaten. Op 26 augustus 1994 vond de oprichtingsvergadering plaats in het 
Buurthuis van Ellikom. Dirk Vandewal werd voorlopig als voorzitter aangeduid en in 
oktober werd Paul Capals de voorzitter.  
Belangrijk is om mee te geven dat de eerste aankoop al plaats vond in juni 1994, nog 
voor de officiële oprichting van de Afdeling. 
Conclusie: het voorspel duurde dus lang en de 20-jarige viering mag dan ook dit jaar 
gevierd worden.  
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Tot zover de geschiedenis. Ik zou dan toch een kleine zijstap over natuur willen 
maken. Door het lezen van enkele oude en recentere artikels enerzijds rond de 
Abeek en anderzijds dagvlinders viel mij namelijk het volgende op. Ik citeer uit een 
analyse over de dagvlinders in Vlaanderen: “Maar er is ook teleurstellend nieuws. 
Maar liefst drie prachtige vlindersoorten zijn verdwenen uit Vlaanderen: Zilveren 
maan, Veenhooibeestje en Spiegeldikkopje.” Mogelijk begint bij sommigen hier in de 
tent een euro te vallen. Hoe je het draait of keert: allemaal te maken met de Abeek. 
Immers het Veenhooibeestje kwam voor in het brongebied van de Abeek 
(Monnikswijer en omgeving), het Spiegeldikkopje in het Stamprooierbroek en de 
Zilveren Maan in Reppel en omgeving. Wanneer je dan de hoofdoorzaken van het 
verdwijnen leest, dan valt er wel een rode draad te ontwa(te)ren. 
- Zilveren maan (1992): verdroging 
- Veenhooibeestje (1994): verdroging en vergrassing van natte heideterreinen en 
veengebieden  
- Spiegeldikkopje: verdroging door afwatering en het dichtgroeien van open plekken 
in vochtige bossen door gebrek aan beheer (dit laatste was voor alle duidelijk niet het 
geval in het Stamprooierbroek). 
De rode draad is dus duidelijk. Anno 2014 blijft verdroging voor grote delen van de 
Abeek een knelpunt, zo blijkt uit het rapport van de specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones in Noordoost-
Limburg! Er blijft dus werk aan de winkel. 
 
Nog een laatste punt. Ikzelf ben na mijn periode bij Natuurreservaten in de politiek 
gesukkeld, op een kabinet dan nog wel. En het advies dat de kabinetschef mij gaf 
was: “hou een dagboek bij”. Beste Deputé, wees gerust, u komt er ook in voor. Alle 
gekheid op een stokje. Bij het recent opzoeken van een bepaalde gebeurtenis in 
1995, viel heel toevallig mijn oog op de volgende zin. Zondag 9 april: “De afdeling 
Meeuwen-Gruitrode/Peer doet het goed.” Ik schreef dit neer n.a.v. een terreinbezoek 
aan het brongebied van de Abeek. 
Moest ik de werking van de Afdeling Meeuwen-Gruitrode vanaf 1995 vijfjaarlijks 
geëvalueerd hebben, dan zou dat “goed”, via “zeer goed” (in 2000), “prachtig (in 
2005), “schitterend” (in 2010) geëvolueerd zijn tot “voortreffelijk alias subliem”. En ik 
meen dat. Ik heb nog nooit zoveel plezier beleefd aan een dossier dat ik “door” 
gegeven heb.  
 
Ik wil dan ook de Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer feliciteren met hun 
voortreffelijke werking. Deze Afdeling was een van de eerste lokale 
natuurbeschermingsverenigingen die het overlegmodel uitstekend uitvoerde en op 
een pragmatische maar doortastende manier natuur probeerde te beschermen. Er 
was veel oog voor het politiek en maatschappelijk draagvlak. En zie. Deze aanpak 
heeft gerendeerd. De verwerving van 203 ha over een periode van 20 jaar, en een 
aangepast beheer zijn ongelooflijke resultaten.  
Beste Afdeling Meeuwen-Gruitrode/Peer: doe zo voort. Ik wens jullie en ook de 
Natuurpunt-afdeling Bree, alvast veel succes bij de uitdaging om de door de Vlaamse 
regering besliste instandhoudingsdoelstellingen in de Abeekvallei mee te realiseren. 
 
Succes. 
 

Jos Rutten 
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20 JAAR LATER 
 

 



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 11 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

  



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 12 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

PERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 13 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

  



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 14 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

  



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 15 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

  



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 16 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 17 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

  



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 18 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 19 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              AFDELINGSWERKING  
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 20 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
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RESERVATENWERKING ABEEKVALLEI  
 
 
VEILIGSTELLING 
 
In 2014 werd 3,2 ha aangekocht, waarvan nog voor 0,9 ha de notariële akte nog 
moet opgemaakt worden in 2015. 
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt op dit moment 205,0 ha. 
 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in: 
 
Meeuwen: Plockroy het gehucht (0,46 ha) 
  Pastorijbemden (0,40 ha) 
  Klokbemden (0,27 ha) 
  Schaeps Dijk  (0,34 ha) 
  Poelbemden (0,14 ha) 
  Slagmolenbemden (0,45 ha) 
  Berenheyde Bemden (0,94 ha) 
  Duivelsbroek (0,42 ha) 
Ellikom: Meeuwerkant (0,20 ha) 
Grote Brogel:  Erpecommer Bemden (0,41 ha) 
 
181,76 ha is momenteel 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 01-01-2014 169 65 75

Van Damme - Hoogmartens MG 1 749e, 778 Meeuwen Pastorijbemden 2 13-jun-13 jan-14  39 60 95

Hulp en Hoop vzw MG 1 A 50 Meeuwen Duivelsbroek 25-nov-13 06-mrt-14  42 40 109

Eerdekens Johannes en consoortenPE 3 C 196a Grote Brogel Erpecommer Bemden 3 30-sep-13 08-mei-14  41 10 0

Hoogmartens-Vandewal MG 3 B 98b Ellikom Meeuwerkant 3 25-sep-14  19 60 15

Goris - Verelst MG 1 A 5, 6 Meeuwen Slagmolenbemden 3 07-mrt-14 25-sep-14  45 00 0

Emmers - Voets Ferdinand MG 1 A 208 Meeuwen Klokbemden 3 22-jan-14 30-okt-14  26 90 36

Schoofs Catharina ME 1 C 451c, 452b, 475, 476a, 478a+c Meeuwen Berenheyde Bemden 19-nov-14 18-dec-14  94 30 0

STAND 01-01-2015 171 80 35

Meus - Bloemen Pieter MG 2 B 153b, 154b Meeuwen Plockroy het gehucht 2 18-nov-14  45 60 55

Hermans Joannes MG 1 C 231, 248m Meeuwen Schaeps Dijk 3 19-nov-14  33 95 0

Bloemen A. MG 1 A 697l Meeuwen Poelbrmden 2 18-dec-14  14 12

172 67 30 12.801

  27  90  74

Meeuwen-Gruitrode   91  90  01

Peer   52  86  55

TOTAAL 172  67  30

Geen aktes

STAND 01-01-2015 32 28 52 808

Totaal huur                                           9  63  40

Meeuwen-Gruitrode   17  13  63

Peer   5  51  49

TOTAAL 32  28  52

ALG. TOTAAL                                                                                       37  54  14

Meeuwen-Gruitrode 1  09  03  64

Peer   58  38  04

TOTAAL 204  95  82 204 95 82 13.609

Bocholt                      

Bocholt                      

HUUR

Bocholt                      

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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20 JAAR NATUURGEBIED VALLEI VAN DE ABEEK IN CIJFERS  
 

 
 

OVERZICHT 01/01/2015

Kadastrale oppervlakte 204,9582 ha
in eigendom 172,673 ha

in huur 32,2852 ha
  in 
Bocholt                      37,5414 ha
Meeuwen-Gruitrode 109,0364 ha
Peer 58,3804 ha

Aantal kadastrale percelen 675
Gemiddelde grootte perceel 0,30 ha

Aantal aankopen 250
Aantal huurovereenkomsten 29

13,61 km Abeek
1,56 km Bullenbeek
0,10 km Hommelbeek
0,75 km Gielisbeek
0,07 km Vlasroterbeek
0,62 km Vellerloop
1,70 km Veeweiderloop
0,40 km Losbeek

In watering 143,90 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

91,8 ha Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer
20,1 ha Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

131,2 ha Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden

25,1 ha
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en 
Gruitrode

Eur. vogel- en/of habitatrichtlijngebied 176,5 ha
Vlaams ecologisch netwerk (VEN) 155,9 ha
Europees habitat ca. 70 ha mogelijk bijlage I-habitat Habitatrichtlijn
Reginaal belangrijk biotoop

ca. 35 ha
in Vlaanderen beschermde habitats andere dan de Europees 
beschermde habitats

160,8 ha Natuurgebied
13,4 ha Bosgebied
5,7 ha Agrarisch gebied

23,6 ha Agrarisch gebied, landschappelijk waardevol
Beheereenheden ca. 400 aaneengesloten oppervlaktes met éénzelfde beheer
 > Akkers 2,8 ha
 > Graslanden 42,7 ha
 > Riet & ruigtes 13,8 ha
 > Heide (& boomheide) 15,3 ha
 > Struwelen 4,9 ha
 > Houtkanten en hagen 1,6 ha
 > Bossen 116,1 ha
 > Water 6,8 ha 62 vijvers en poelen
 > Wegen en paden 0,9 ha
Overeenkomsten met derden 8 ha
In begrazing 20 ha

Oeverlengte

Europees vogelrichtlijngebied             
(niet integraal) 111,9 ha

Europees habitatrichtlijngebied            
156,3 ha

Gewestplan
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5de JAAR LIFE ABEEK  
 
De LIFE-natuurherstel en 
-inrichtingswerken werden in 2014 voortgezet: 
 
Groote Heide (Donderslag) 
 
De Groote Heide, het perceel langs 
de Weg naar Zwartberg aan de 
buitenrand van het Schietveld, werd 
deels gechopperd (diep gemaaid) in 
visgraatmotief. Ook werden enkele 
plekken geplagd. Dit om heide meer 
kansen te geven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In den Damp 
 
Aan de Gestelstraat werd 
tegenover het vijvers van Het 
Broek werd een vroeger 
hooiland hersteld. Bomen 
werden gekapt, het terrein werd 
ontstronkt, genivelleerd en voor 
de eerste keer gemaaid. 
 
 
 
 
Gestelbemden 
 
De poel en grachten op Gestelbemden werden afgeschuind. 
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Molenberg  
 
Het herstel van 
schraal grasland en 
heide werd afgewerkt. 
Op deze terreinen 
werd de voedselrijke 
bovenlaag afgegraven 
en afgevoerd. 
In het voorjaar werd 
choppermateriaal van 
de Grote Heide 
uitgespreid om 
kieming van 
heidesoorten mogelijk 
te maken. 
 
 
 
 
Cluysenaers bosch en Oyevaers Nesthofsveld 
 
Hier werd in november ontbost en de humuslaag afgevoerd om een schraal 
graslandvegetatie te herstellen.  
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Aabemden 
 
De Aabemden werden nog verder ingericht. Op enkele plekken werd nog takhout, 
stronken en dode bomen afgevoerd. Over een oppervlakte van bijna 4 ha werden 
historische hooilanden van de beekvallei hersteld.  

 
Aen het Steenbroek 
 
Het herstel van schraal grasland 
werd verder afgewerkt. Op deze 
terreinen werd de voedselrijke 
bovenlaag afgegraven en 
afgevoerd. 
De afwatering van het terrein werd 
ook verbeterd door uitdiepen van 
een gracht. 
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Monsbemden 
 
In het najaar werden 3 hoger gelegen vijvers in de Monsbemden voorzien van een 
leeglaatconstructie. Deze vijvers kunnen nu tijdelijk leeggelaten worden. Tijdelijk 
leeglaten voorkomt ophoping van slib, houdt de vijvers vrij van grote karpers en geeft 
amfibieën meer kansen. 
Ook de wal achter de lange vijver werd genivelleerd. 
 
We hopen dat, ook door het meer open maken van het terrein, een klein vijver- en 
poelencomplex voor amfibieën, libellen en watervogels kan ontstaan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meeuwen tot Reppel 
 
Samen met de Watering De Vreenebeek leverde de LIFE-ploeg grote inspanningen 
om reuzenbalsemien verder in te perken. Deze eenjarige, maar erg dominerende 
soort, vormt een bedreiging voor tal van vegetaties langs de Abeek. De soort is nu 
sterk terug gedrongen van Meeuwen (Vliegeneinde) tot de Reppel Watermolen. 
 
Ook de inperking van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik (valleirandbossen 
en Kolisbergen) werd voortgezet. 
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VOORUITZICHTEN 2015  
 
De LIFE-verlengingsaanvraag werd in november officieel goedgekeurd. Het project 
wordt met een jaar verlengd en loopt nu dus tot eind 2015. 
 
 
Minimaal volgende terreinwerken staan op programma: 
- herstel van heide aan de Gestelstraat door kappen van berkenopslag, 
- herinrichting 5-tal vijvers in Plockroy,  
- herinrichting De Goorten, nu nog sparrenbos 
- herinrichting vijvers en herstel elzenbroekbos Klokbemden,  
- opruim restanten weekendverblijf Berenheidebemden, 
- inrichting terreinen Aen de Slagmolen in Ellikom (voornamelijk heideherstel door 
kap van fijnsparren en plaggen), 
- elzenbroekbosherstel: nog enkele exploitaties van populierenaanplanten, op enkele 
locaties ringen van populieren, waardoor er meer staand dood hout komt, 
 
Voort zal verder gewerkt worden aan de openstelling: mogelijk komen er nog 
plankenpaden in de Aabemden en bij het Ooievaarsnest, een kijkwand en andere 
infrastructuur in de Monsbemden, bijkomende infoborden en wandelfolder, … 
 
Mogelijk kan er nog, afhankelijk van het beschikbare budget, aan een hooilandherstel 
in de Erpecommerbemden en de inrichting vijver aan Dorpermolen gewerkt worden. 
 
Het verwijderen van reuzenbalsemien (voornamelijk in Reppel) en Amerikaanse 
vogelkers en Amerikaanse eik (valleirandbossen) wordt voortgezet. 
 

 
Zie ook www.life-abeek.be . 
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REGULIER BEHEER  
 
 
De sociale werkplaats ‘Natuur- en 
landschapszorg’ zorgde zoals de 
voorgaande jaren voornamelijk voor het 
reguliere beheer.  
De maai- en hooiwerken door de sociale 
werkplaats verliepen ook dit jaar vlot. 
Door het natte weer werd de tweede 
maaibeurt later (in september) 
uitgevoerd. 
 
 
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.  
 
Heel gevarieerd werk: een berg- en schuilkot vol afvalmateriaal werd opgeruimd, 
klappoortjes geplaatst, nestkasten vervangen, eiken opgesnoeid, stenen geraapt op 
afgegraven percelen, poel vrijgesteld van bomen, restanten van een weekendverblijf 
afgebroken… 
 
Op een 4-tal zomeravonden werden de haag rondom het Monshof gesnoeid, paden 
opengemaaid en bruggen terug geplaatst die bij de hevige overstroming eind juli 
waren weggespoeld. 
 
De Wildbeheereenheid ‘De Korhaan’ hielp ons weer met de tweede maaibeurt in de 
Aabemden. 
 
Leerlingen van het basisonderwijs werkten mee in het kader van het 
natuureducatieve beheer. Zie hiervoor verder in dit jaarboek. 
Ook de school Agnetendal kwam weer meer dan een handje toesteken. Elzen 
werden afgeknipt of afgezaagd en afgevoerd. 
 
 
Op de Dag van de Natuur  werd door een 15-tal vrijwilligers aardig wat werk verzet.  
In de educatieve poel bij het kegelspel Erpecommerbemden werd een houten 
vlonder werd geplaatst. Een doorgang werd gemaaid tussen het kegelspel aan de 
Ellikommerdijk doorheen de Erpecommerbemden tot de Berenheidebemden (brugje 
over de Gielisbeek). Dit tracé zou een nieuw wandelpad moeten worden. 
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Ook werden biels gelegd als brugjes bij uitmonding van enkele grachten in de Abeek 
om het wandelen langs de Abeek te vergemakkelijken. Bij de vijver aan de 
samenvloei Abeek en Gielisbeek werden nog opslag van elzen en wilgen afgeknipt 
en afgezaagd. 
 
Onze 9 galloways verbleven, zoals vorige winters, op het Smeetshof in Bocholt. In 
december 2013 kregen ze gezelschap van een jong stiertje. 
De dieren werden nog later dan andere jaren, op 21 mei verdeeld over 3 locaties: 
omgeving Monshof (3 koeien), Meeuwerkant (3 koeien) en Donderslag (3 ossen en 
het stiertje). 
De koeien van Meeuwerkant verhuisden nog naar de Ooievaersnest (11/6), terug 
naar de Meeuwerkant (27/8), Steenbroek (17/9) en de Bullen (15/10). 
De mannelijke dieren verhuisden 
van de Donderslag naar de 
Bullen (17/7), terug Donderslag 
(10/9) en Ooievaersnest (15/10). 
Op 13 oktober werd een jong 
stiertje geboren op het Monshof. 
Op 5 november werden de 11 
galloways naar hun winterverblijf 
Smeetshof gebracht.  
Op oudejaarsdag werden we 
verrast met de komst van nog 
een kalfje op het Smeetshof. 
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ZONE 1: 'Maastrichterheide - Grote Heide - Dondersl agheide - 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 werden in 2014 geen bijkomende percelen gehuurd of aangekocht. 
De oppervlakte van het natuurreservaat gelegen in deze zone bedraagt nu 20,29 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
 
Begin van het jaar werd op de 
Donderslagheide enkele plekken 
geplagd en werd er in een 
visgraatmotief gechopperd (diep 
gemaaid).  
 
 
De galloways graasden van 21 
mei tot 17 juli en van 10 
september tot 15 oktober op de 
heide van de Donderslag. De 
Bullen werd ook in 2 periodes 
begraasd: 17 juli tot 10 
september en 15 oktober tot 5 
november. 
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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 op 2 locaties percelen aangekocht: 
- Plockroy het gehucht: elzenbroekbos, opp. 0,40 ha, 
- Pastorijbemden: ruigte en bos langs de Abeek, opp. 0,46 ha, 
- Poelbemden, opp. 0,14ha, 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 38,14 ha. 
 
Inrichting en beheer:  
In de zomer werd aan de 
Gestelstraat een deel van de 
vroegere beemden terug 
maaiklaar gemaakt. Bomen 
werden gekapt, het perceel 
werd ontstronkt en gefreesd 
en later een eerste keer 
gemaaid. De oevers van een 
poel en van grachten werden 
afgeschuind.  
De percelen in de 
Voorbroeken werden door 
een landbouwer 2-maal 
gemaaid. De Sociale 
werkplaats maaide in de 
Pastorijbemden.  
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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 op 7 locaties percelen aangekocht: 
- Schaeps Dijk: weide en bos, opp. 0,34 ha, 
- Klokbemden: vroeger weekendverblijf met vijver, opp. 0,27 ha, 
- Slagmolenbemden: opp. 0,45 ha, 
- Berenheyde Bemden: weekendverblijf met vijver, broekbosbeekrand, verruigd 
grasland, aanplant sierbomen, opp. 0,94 ha, 
- Duivelsbroek: elzenbroekbos, opp. 0,42 ha, 
- Meeuwerkant: elzenbroekbos, opp. 0,20 ha, 
- Erpecommer Bemden: 0,41 ha wilgenstruweel met 2 oude verlande poelen. 
, 
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 54,81 ha. 
 
Inrichting en beheer: 

De sociale werkplaatsen maakten met 
kraan de sterk verlande poel aan het 
kegelspel op de Erpecommerbemden 
terug open.  
Vooraf verwijderden leerlingen van 
Ellikom en vrijwilligers de struik- en 
boomopslag bij deze poel. 
 
Op de Dag van de Natuur werd er 
een houten vlonder geplaatst. Deze 
vlonder werd eerder uit een poel op 
de Aabemden gehaald, die door het 
stijgende grondwater permanent 
onder water stond. 
Een doorgang werd gemaaid tussen 
het kegelspel tot de 
Berenheidebemden. Dit tracé, met 

brugje over de Gielisbeek, zou een nieuw wandelpad moeten worden  
Ook werden biels gelegd als brugjes bij uitmonding van enkele grachten in de Abeek 
om het wandelen langs de Abeek te vergemakkelijken. Bij de vijver aan de 
samenvloei Abeek en Gielisbeek werden nog opslag van elzen en wilgen afgeknipt 
en afgezaagd. 
De kleine hooilanden en een deel van de rietlanden op de Erpecommerbemden 
werden gemaaid door de Sociale werkplaats. Leerlingen van Ellikom hielpen hierbij. 
De weide Aen het Kwaed Straetje (Ellikom) werd tweemaal gemaaid. 
Het perceel Meeuwerkant in Ellikom werd tussen 21 mei en 11 juni en tussen 27 
augustus en 10 september door galloways 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 werden in 2014 geen bijkomende percelen gehuurd of aangekocht. 
De totale oppervlakte bedraagt momenteel 88,81 ha, waarvan 37,54 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 verder afgegraven. Op 
de Molenberg werd het 
choppermateriaal van de 
Donderslagheide uitgespreid. Op 
deze manier geven we typische 
hooilanden, heide en heischrale 
graslanden weer de kans tot 
ontwikkeling. 
 
Op de Aabemden werden nog 
enkele overgebleven delen 
maaiklaar gemaakt. Ongeveer 3,2 ha werd maaiklaar gemaakt. Het open hooiland-
landschap werd hersteld. 
 
Op Cluysenaers bosch en 
Oyevaers Nesthofsveld werd een 
deel in november ontbost en de 
humuslaag afgevoerd om een 
schraal graslandvegetatie te 
herstellen. 
 
De weide onder de Ooievaarsnest 
werd tussen 11 juni en 27 augustus 
en tussen 15 oktober en 5 
november begraasd door 
galloways. 
Op het Monshof graasden 5 
gallowaykoeien tussen 21 mei en 5 
november. 
De weide Aan het Steenbroek werd vanaf begin april begraasd door paarden. 
Tussen 19 september en 13 oktober graasden er 3 galloways. 
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Afspraken werden gemaakt met 
'De Boender Border Collie Club'. 
Deze club heeft een kudde van 
35 Veluwse heideschapen en 
Ardense voskoppen. De kudde 
dient hoofdzakelijk om 
bordercollies op te leiden. De 
kudde werd deels in een raster, 
deels met herder ingezet om 
Aan de Slagmolen een weide, 2 
vroegere weekendverblijven en 
de twee heidepercelen te 
begrazen. 
Ook rond het Monshof wordt er 
reeds lang met schapen 
(na)begraasd. 
 
 
De Sociale werkplaats maaide twee keer de hooilanden van Exelmanshofsveld-
Schoutenhofs veld, Molenberg, Steenbroek, Aabemden-Nelishofsveld en rond het 
Monshof. 
In september hooiden de Wildbeheereenheid (WBE) De Korhaan ook een deel van 
de percelen in De Aabemden voor de tweede keer. 
 
De lagere school van Grote Brogel zorgde voor een nieuwe houten brugdek over de 
vijver aan de Slagmolen. Het grote heideperceel Aen de Slagmolen werd ontdaan 
van dennen en berkenopslag. De school Agnetendal en leerlingen van de 
basisschool van Reppel verwijderden houtopslag uit een grasland op Monsbemden. 
 
Op onze percelen Nelishofsveld 
en Monsveld zaaiden we zoals 
de vorige jaren begin juni 
boekweit, gerst en een bloemen-
mengsel in. Het graan wordt niet 
geoogst en dient als voeder voor 
de akkervogels. Een deel wordt 
er ook geploegd zonder in te 
zaaien en dit voor tal van 
akkerkruiden. 
 
Zoals elk jaar werd ook de haag 
rond het Monshof gesnoeid.  

 
Freddy Janssens 
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IN DE KIJKER: NATUUR- EN LANDSCHAPSZORG VZW,  
SOCIALE WERKPLAATS NATUURPUNT 
 

 
 
Natuur- en Landschapszorg kan terugkijken op een korte, maar mooie geschiedenis. Hoewel de socia-
le werkplaats amper tien jaar geleden werd opgericht in de schoot van Natuurpunt, nam Natuur- en 
Landschapszorg in 2008 haar 100ste werknemer in dienst. Natuur- en Landschapszorg was toen nog 
pionier van deze werkvorm. 
Ook voor de vrijwilligers van de Abeekvallei was dit een welgekomen hulp voor het beheer. 
Voor de Abeekvallei en de andere natuurgebieden in Noord-Limburg zijn er 13 werknemers in dienst 
Zij worden aangestuurd en begeleid door Christof Van Ackere, Wim Moons en Danny De Boel. 
Christof is regioconsulent voor het noordelijk deel van Limburg (NP-afdelingen Bree, Bocholt, Hamont-
Achel, Noord-Limburg, Maasland-Noord, Beringen, Leopoldsburg, Opglabbeek, Hechtel-Eksel, Lum-
men, Zelem, As, Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode & Peer). Hij zorgt voor de planning en de 
opvolging van de uitvoering van alle beheerwerken in de regio. Hij staat mee in voor de opmaak van 
bestekken, offertes, coördineert de aannemers en zorgt voor communicatie met externe partners,… 
Een cruciale rol in het hele verhaal is die van de ploegbegeleiders Wim Moons en Danny De Boel, die 
over een zeldzame mix van eigenschappen beschikken. Zij weten veel af van natuur, begrazers, ma-
chines, techniek, veiligheid, communicatie,… Ze hebben geduld en mensenkennis en zijn zowel fysiek 
als sociaal ijzersterk. Wim en Danny vormen samen met Christof de brug tussen de ‘jongens’ in het 
groen, het kader van Natuurpunt en de vrijwilligers. Van die vrijwilligers is Eugene Van Oosterhout de 
persoon die geregeld de ploeg bijstaat met zijn technische kennis en terreinkennis. 
De mensen die het werk te velde moeten doen zijn de natuur- en landschapsarbeiders, welke in goe-
de, minder goede en soms slechte weers- en terreinomstandigheden de werken uitvoeren.  
  
Een blijk van waardering is hier wel op zijn plaats temeer daar ze zich al jaren lang elke dag inzetten 
voor meer en betere natuur en zich zo ook nuttig maken voor de maatschappij. 
Bedankt Wim, Danny, Teun, Ludo, Ronny, Kenny, Peter, Dany, Marc, Paul, Thomas, Joachim, Ludo 
en Rudi.     
                        Jan Hendrikx 
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2014 

 
Educatief Natuurbeheer ontstaan in 1991, in Limburg sinds 2001 actief, brengt 
kinderen en jongeren via een originele invalshoek terug in contact met de natuur. Het 
concept vertrekt vanuit de filosofie dat kinderen van nature leer- en nieuwsgierig zijn. 
Educatief natuurbeheer werkt dan ook zeer sterk ervaringsgericht en streeft ernaar 
om zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de belevingswereld van het kind.  
 
Voor de Abeek- en Dommelvallei is Liselotte Bollen de educatieve medewerkster, die 
de info- en doe-momenten en natuurontdekkingstocht plant en begeleidt. Stagiaire 
Evelien deed als vervolg op haar opleiding ervaring op in het omgaan met en 
begeleiden van kinderen. De Puzzel Kleine Brogel doet om de twee jaar mee. 
 

 
Voor VBS Ellikom was 
5 mei de finale van hun 
zeer geslaagd 
natuurproject 3de 
graad. De afdeling 
kreeg voor haar 
samenwerking met de 
school van Natuurpunt 
Vlaanderen de award 
'Straffe werking'.  
In 2014 is de school 
gestart met project 2de 
graad waarin de 
kinderen rond bijen 
werken.  
 

 
Natuurpunt dankt de arbeiders van de Sociale Werkplaats en begeleidsters Liselotte 
en Evelien voor het slagen van dit project.  
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VBS Grote Brogel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VBS Klim-op Meeuwen  
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VBS Ellikom  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VBS Erpekom  
 
  



                                                                                 
 

                                                                                                                             

Ontdek de geheimen van de Abeekvallei 
 
Vijftien leerlingen van de derde graad uit de basisschool van Ellikom gingen op 
onderzoek doorheen de prachtige natuur in de vallei van de Abeek in Ellikom.
Zij trachtten de inwoners van Ellikom te overtuigen 
dient behouden te blijven omwille van de
buffer tegen de gevolgen van de klimaatopwarming
Natuurpunt afd. Meeuwen-
startten zij met een aantal initiatieven op school
Zie ook https://www.facebook.com/5en6BasisschoolEllikom
  
Op 22 juni 2012 aanvaardde de school van Ellikom het peterschap van de Vallei van 
de Abeek. Hiermee gingen de leerlingen en leerkrachten van onze school het 
engagement aan om dit prachtige natuurgebied te beschermen. De school greep dan 
ook onmiddellijk de kans om over het project “Educatief Natuurbeheer” van 
Natuurpunt te communiceren. Via lessen over biodiversiteit in de klas, zeldzame 
planten- en diersoorten, wateronderzoek in en rond de Abeek en 
natuurbeheerwerken raakten de tien
Ellikom een erg waardevol stukje natuur is en dat men alles in het werk moest stellen 
om dit gebied te beschermen. 
Daarom groeide stilaan de overtuiging om inwoners van Ellikom te sensibiliseren, te 
overtuigen dat we hier samen
Er werden voorstellen gedaan, gediscussieerd in de klas en stilaan ontstond de 
overtuiging om een folder te ontwerpen over het prachtige gebied rond de Abeek in 
Ellikom. In groep werkten de kinderen vele uren aan hun folder. Ieders 
werden aangesproken. Het doel van deze folder was: mensen nieuwsgierig te 
maken, te prikkelen, ogen te openen voor het mooie in de natuur vlakbij
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van de Abeekvallei  

Vijftien leerlingen van de derde graad uit de basisschool van Ellikom gingen op 
onderzoek doorheen de prachtige natuur in de vallei van de Abeek in Ellikom.
Zij trachtten de inwoners van Ellikom te overtuigen van het feit dat dit stukje natuur 
dient behouden te blijven omwille van de als natuur- en belevingswaarde en als 
buffer tegen de gevolgen van de klimaatopwarming Het is mede door het werk van 

-Gruitrode & Peer dat deze natuur hier n
startten zij met een aantal initiatieven op school. 

https://www.facebook.com/5en6BasisschoolEllikom 
 

Op 22 juni 2012 aanvaardde de school van Ellikom het peterschap van de Vallei van 
de Abeek. Hiermee gingen de leerlingen en leerkrachten van onze school het 
engagement aan om dit prachtige natuurgebied te beschermen. De school greep dan 

kans om over het project “Educatief Natuurbeheer” van 
Natuurpunt te communiceren. Via lessen over biodiversiteit in de klas, zeldzame 

en diersoorten, wateronderzoek in en rond de Abeek en 
natuurbeheerwerken raakten de tien- en elfjarigen stilaan overtuigd dat dit gebied in 
Ellikom een erg waardevol stukje natuur is en dat men alles in het werk moest stellen 
om dit gebied te beschermen.  
Daarom groeide stilaan de overtuiging om inwoners van Ellikom te sensibiliseren, te 
overtuigen dat we hier samen iets aan konden doen. 
Er werden voorstellen gedaan, gediscussieerd in de klas en stilaan ontstond de 
overtuiging om een folder te ontwerpen over het prachtige gebied rond de Abeek in 
Ellikom. In groep werkten de kinderen vele uren aan hun folder. Ieders 
werden aangesproken. Het doel van deze folder was: mensen nieuwsgierig te 
maken, te prikkelen, ogen te openen voor het mooie in de natuur vlakbij
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Vijftien leerlingen van de derde graad uit de basisschool van Ellikom gingen op 
onderzoek doorheen de prachtige natuur in de vallei van de Abeek in Ellikom. 

van het feit dat dit stukje natuur 
belevingswaarde en als 

Het is mede door het werk van 
Gruitrode & Peer dat deze natuur hier nog is.Daarom 

Op 22 juni 2012 aanvaardde de school van Ellikom het peterschap van de Vallei van 
de Abeek. Hiermee gingen de leerlingen en leerkrachten van onze school het 
engagement aan om dit prachtige natuurgebied te beschermen. De school greep dan 

kans om over het project “Educatief Natuurbeheer” van 
Natuurpunt te communiceren. Via lessen over biodiversiteit in de klas, zeldzame 

en diersoorten, wateronderzoek in en rond de Abeek en 
overtuigd dat dit gebied in 

Ellikom een erg waardevol stukje natuur is en dat men alles in het werk moest stellen 

Daarom groeide stilaan de overtuiging om inwoners van Ellikom te sensibiliseren, te 

Er werden voorstellen gedaan, gediscussieerd in de klas en stilaan ontstond de 
overtuiging om een folder te ontwerpen over het prachtige gebied rond de Abeek in 
Ellikom. In groep werkten de kinderen vele uren aan hun folder. Ieders talenten 
werden aangesproken. Het doel van deze folder was: mensen nieuwsgierig te 
maken, te prikkelen, ogen te openen voor het mooie in de natuur vlakbij. 
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We probeerden mensen te sensibiliseren voor de prachtige flora en fauna in de 
Abeekvallei. Dit deden we door middel van een folder, een kunstwerk en een lied. 
(Bavo, Pieter, Zita en Luka) 
 
Tijdens hun wandelingen gingen de kinderen op zoek naar goudveil: een erg 
zeldzaam en teer plantje, waarvan je de groengele bloempjes kan waarnemen in de 
loop van april-mei. Goudveil heeft zuiver kwelwater nodig om te kunnen overleven. 
Ook beekprik tref je aan op plaatsen waar het water zuiver is. De Abeek meandert 
doorheen het landschap en biedt hierdoor. Zowel goudveil als beekprik komen in 
onze Abeek nog veelvuldig voor. Ze zijn beiden een goede indicator voor het propere 
en zuurstofrijke water in de Abeek.  
 
Liselotte en Kristine gaven ons uitleg over wat er zoal leeft in de Abeekvallei. Zij 
toonde hoe je een determinatietabel kan aflezen. We gingen daarna zelf aan de slag 
met netjes, potjes en de tabel. Uit het water van de poel visten we de meest 
bijzondere dieren op. Aan de hand van onze tabel konden we achterhalen welke 
diertjes we hadden opgevist welke dan weer een indicatie gaven van de biologische 
kwaliteit van het water. (Arne, Broos en Daan) 
 
Samen met Eugène Vanoosterhout werd een wildcamera geplaatst. De resultaten 
waren verbluffend. Enkele weken later konden we de prachtige beelden bewonderen. 
Wie had gedacht dat ook vos, steenmarter, bunzing en ree regelmatig passeerden 
op plaatsen waar wij onze wildcamera hadden geplaatst? (Broos, Daan en Arne) 
 
Foto’s en ervaringen van de kinderen werden regelmatig geplaatst op een facebook 
Heel wat ouders, oud-leerlingen en sympathisanten reageerden op de informatie die 
op deze manier werd doorgespeeld. Het maakte mensen nieuwsgierig: “Waar zijn 
deze leerlingen dan toch wel mee bezig?“ 
 
Samen met leerkracht Marleen Vandyck en onder muzikale begeleiding van Sanne 
Joye schreven de leerlingen zelf een lied over de Abeek. Dit lied werd tijdens het 
afsluitend moment op donderdag 15 mei in een videoclip naar voor gebracht door 
alle leerlingen van de derde graad. 
Die dag werd plechtig een beeld onthuld. De jongens en meisjes van de derde graad 
ontwierpen en maakten samen met kunstenaar Leo Camps een bronzen beeld. Dit 
beeld verpersoonlijkt de ervaringen van de kinderen in en rond de Abeek. De 
goudveil en de beekprik krijgen een belangrijke betekenis binnen dit bronzen 
kunstwerk. De burgemeester en de schepenen van de gemeente Meeuwen-
Gruitrode gaven hun toestemming om dit bronzen beeld te plaatsen op het kerkplein 
van Ellikom. Leo Camps is geboren en getogen in Ellikom. Hij kent de Abeek en haar 
omringende natuur als geen ander. Leo voelde al heel snel aan waar de kinderen 
naartoe wilden met “hun beeld": “Abeek, bron van alle leven”. Leo merkte het 
enthousiasme in de kinderen en was meteen bereid om mee te werken aan dit 
prachtige project.  
 
 Onze inspiratie haalden wij uit de natuur van de Abeekvallei van Ellikom. Goudveil, 
beekprik en het zuivere bronwater stonden centraal. Het beeld toont de wonderlijke 
wereld van de Abeekvallei. (Senne, Pieter en Sien)  
Er is niets mooiers dan samen met kinderen te werken om via kunst, mensen te 
sensibiliseren, te overtuigen van de prachtige natuur in Ellikom, het koesteren en 
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bewaren van deze mooie vallei zodat deze kinderen ook later hiervan nog kunnen 
genieten (Leo Camps).  

 
Natuurlijk waren er ook kosten verbonden aan dit educatieve project. Het is dan ook 
dankzij de financiële steun van de provincie Limburg en de medewerking van het 
gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode dat dit project kon slagen. Als MOS-
school hebben we samen met MOS-medewerker (Milieuzorg Op School) Philippe 
Plessers, provinciale klimaatsubsidies aangevraagd. Dankzij deze financiële toelage 
beschikten we over de middelen om een aantrekkelijke communicatie uit te werken. 
Het gaf onze basisschool mogelijkheden om samen met de kinderen dingen te 
realiseren die anders onmogelijk waren. We kregen hier de mogelijkheid om veel 
verder te gaan dan de lessen over natuur in een klaslokaal. Deelnemen aan 
natuurexploratie en geraakt worden door het mooie in de nabije omgeving van de 
school en meer nog: een engagement aangaan om mensen te sensibiliseren van het 
belang van natuurbescherming en biodiversiteit, via kunst mensen trachten te raken 
is toch wel een van de mooiste dingen die men als leerkracht kan verwezenlijken op 
school. Dit is de verdienste van leerkracht Marleen Vandyck. Als geen ander wist ze 
kinderen te inspireren, te stimuleren, bij te sturen en te bemoedigen. Het vergde van 
iedereen behoorlijk veel engagement en doorzettingsvermogen om alle initiatieven 
binnen dit milieuproject tot een goed einde te brengen. De mooiste dingen kan je 
slechts realiseren wanneer je met een aantal enthousiaste mensen kan 
samenwerken. Dit enthousiasme werkt aanstekelijk en … zonder dat je hierbij 
stilstaat, draag je dit enthousiasme over op de kinderen.  
 

5de en 6de klas Basisschool Ellikom 
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Dag educatief natuurbeheer in Reppel 
 

 
 
Dit jaar waren we (Basisschool Reppel) eindelijk aan de beurt, want als je in het 
vijfde zit mag je beheerwerken gaan doen. We fietsten naar het Monshof. Daar stond 
Liselotte en de vrijwilligers van Natuurpunt ons al op te wachten. 
We liepen samen het natuurreservaat in en moesten langs de galloway-koeien. Het 
was een grote familie en er zat een schattig kalfje bij. Daarom moesten we goed 
oppassen, want de moeder beschermt haar jong. 
Toen deed Jan het poortje voor ons open. Het vijfde en zesde leerjaar werd gesplitst 
in twee werkgroepen. De ene groep ging het gemaaide gras opruimen, de andere 
mochten met de zaag aan de slag.  
Er is in ieder geval hard gewerkt: bomen afgezaagd, er mee gesleurd, de takken 
waren soms zo groot dat we ze samen met onze vrienden moesten dragen. Van al 
dat hout hebben we een grote heg gemaakt. 
We hebben het gras met de hark op draagberries gelegd en daarna het gras in een 
grote container gedaan. 
’s Middags hadden we grote trek, we mochten picknicken en het moeras verkennen. 
De tocht door het moeras was leuk, vettig en avontuurlijk. Ik zat tot aan mijn knieën in 
de modder. En ik heb veel kinderen moeten helpen omdat ze vast zaten.  
We hebben een heel leuke dag gehad en ons goed geamuseerd. Sommige waren al 
wat vuiler dan de andere. 
Bedankt voor de fijne dag en de lekkere chocomelk. 
 

5de en 6de klas en lerares Greet Basisschool Reppel 
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Overzicht Educatief natuurbeheer 2014  
 
 

School Datum 
Aantal 
leer-
lingen  

Natuurgebied Activiteit 

VBS 
Ticheleer 
Wijchmaal 

25/02/2014 
nm 

21 
Vallei van de Bollisserbeek 
Resterheide Hechtel 

beheerwerken heideherstel 

20/05/2014 23 
Vallei van de Bollisserbeek 
Resterheide Hechtel 

wandeling en wateronderzoek 

Sint-
Elisabeth 
Wijchmaal 

03/02/2014 
nm  

12 
Vallei van de Bollisserbeek 
Resterheide Hechtel 

beheerwerken heideherstel 

20/05/2014 
nm  

12 
Vallei van de Bollisserbeek 
Resterheide Hechtel 

wandeling en wateronderzoek 

VBS Klim-op 
Meeuwen 

18/02/2014 
vm nm 

31 Kolisbergen Meeuwen 
beheerwerken bos- en heideherstel 
ANB 

12/06/2014 
vm nm 

30 
In den Damp, randzone militair 
domein Meeuwen 

natuurleerspel, wandeling en 
wateronderzoek 

VBS Reppel 

21/02/2014 
vm 

19 Monsveld Reppel 
Natuurdoedag NP Bocholt 
beheerwerken verwijderen 
houtopslag 

  19   zelfstandige wandeling 

23/10/2014 
vm 

19 Monsbemden Reppel 
beheerwerken graslandherstel en 
bouw takkenwal 

VBS Klim-op 
Plockroy 

28/03/2013 
vm nm 

10 
Plockroy/Gestelbemden/Kolisbergen 
Meeuwen  

beheerwerken bos- heideherstel 
ANB 

VBS Grote-
Brogel 

21/10/2014 
vm 

26 Aen de Slagmolen Ellikom 
beheerwerken heidebeheer en 
bouw houten brugdek over vijver 

VBS 
Erpekom 

24/10/2014 
vm 

16 Erpecommer Beemden 
beheerwerken vrijmaken vijver en 
bouw takkenwal 

VBS Ellikom 

15/05/2014 
vm 

15 Buurthuis Ellikom 
publiek slotmoment natuurproject 
3de graad  

22/09/2014 
nm 

15 Erpecommer Beemden beheerwerken grasland herstel 

13 en 
25/11/2014 
nm 

17 School Ellikom 
natuurproject 2de graad 
introductievoordrachten bijen 

Agnetendal 
Peer 

8/10/2014 
vm 

22 Monsbemden Reppel 
natuurwerkdag Agnetendal 
beheerwerken graslandherstel 

 
 

Jan Hendrikx 
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CURSUSSEN 
 
Snoeicursus 8 februari 2014 
 
Dit jaar was er een 20-tal inschrijvingen voor deze cursus gegeven door VELT en Natuurpunt 
Meeuwen-Gruitrode & Peer. 
Al naargelang hun interesse en kennis volgden deze mensen het theoretisch, praktisch of 
beide gedeelten van de cursus. 
Pierre Zanders van VELT deed weer wat van hem verwacht werd. Op basis van vorm- en 
productiesnoei en met de theoretische bagage in het achterhoofd werd de boomgaard van 
Frieda Pauwels verder verjongd. Ideale omstandigheden om een cursus te geven en te vol-
gen. De cursisten kregen zo, ook op hun vragen, de beginselen en voor de meer ervaren 
snoeiers een beeld hoe best en doordacht gesnoeid kan worden. 
Na afloop werd in de schuur van het Monshof warme bio-wijn, warme choco en bio-
versnaperingen aangeboden door VELT en gaf deze cursus een extra winters cachet. 
Voor 2015 is 21 februari als cursusdatum en Monshof als cursusplaats gepland. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Hendrikx 
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CURSUS CREATIEF MET WILGENVLECHTWERK  
 
Yvonne Knevels, lesgeefster bij Inverde, gaf op 26 maart 2014 een cursus creatief 
wilgenvlechtwerk gegeven. Als opdracht werd het vlechten van een levende 
doorloopwiglo (iglo van wilgentenen) met bijhorend beschuttingsscherm 
vooropgesteld. 
De dienst toerisme van de gemeente Meeuwen-Gruitrode gaf haar medewerking en 
was tussenpersoon voor afspraken. 
Natuurpunt zorgde voor onderdak voor het theoretisch gedeelte, voor de locatie aan 
Meeuwerkant in de het natuurgebied Vallei van de Abeek, deed de voorbereidende 
werkzaamheden en leverde het wilgenmateriaal. 
Tien cursisten uit de professionele groensector en enkele vrijwilligers van de afdeling 
hebben onder deskundige leiding van Yvonne Knevels het kunstwerk gemaakt en 
ook kennis opgedaan om zelfstandig aan de slag te gaan. 
Het levend kunstwerk past tevens perfect in het geheel van het natuurgebied en 
wandelparcours Erpekom-Ellikom. 
Begin september werd de wiglo voor de eerste keer gesnoeid. 
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GIDSENWERKGROEP MULLEMER BEMDEN 2014 
 
Binnen de werkgroep “milieuklas” is er de gidsenwerkgroep Mullemer Bemden. Zij behartigt 
de belangen en taken van de gidsen om in de beste omstandigheden hun opdracht uit te 
voeren.  
Dit jaar hebben zij 205 leerlingen uit 10 klassen van 4 scholen van het basis en secundair 
onderwijs de natuur, fauna en flora leren ontdekken in de Mullemer Bemden. Deze prestaties 
werden door 5 gidsen verdeeld over 23 gidsbeurten gepresteerd. 
Leden van de gidsenwerkgroep nemen deel aan de werkgroep milieuklas en de Paggers-
werkgroep. Vanuit deze functie blijven zij op de hoogte van de huidige en toekomstige wer-
king en kunnen hun wensen kenbaar maken. 
Er zijn besprekingen lopende voor verdere samenwerking milieuklas en werkgroep Isis. 
De gidsenwerkgroep zoekt naar naslagwerken rond geologie en klimaat en naar studies rond 
de Dommel. 
In de gidsenopleiding wordt de nieuwe manier van werken toelicht, nl.: interactie met de 
doelgroep. Voor de werking rond de Paggerswandeling is er nood aan een andere aanpak 
voor het aantrekken en opleiden van gidsen. 
Voor 2015 worden dezelfde thema’s voor de 4 wandelingen aangehouden.  
Op termijn wordt het wandelparcours Hoksent-Molhem in zuidelijke richting verder uitgewerkt 
en gedocumenteerd. 

 
 
 
 
 

Jan Hendrikx 
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WWW.ABEEK.WAARNEMINGEN.BE  
 
Waarnemingen.be is vanaf 2008 het belangrijkst invoerplatform geworden: met bijna 
16 miljoen waarnemingen (en 1,8 miljoen foto’s) van 16.800 soorten. 7.400 
waarnemers waren in 2014 actief. 
Ook voor ons is dit hét invoersysteem. Waarnemingen gaan nooit meer verloren. Zelf 
heb je nu altijd een overzicht van je eigen waarnemingen. 
 
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, ons eigen regio-
scherm. Het voordeel van dit regioscherm is dat je direct inzoomt op ons 
werkingsgebied en daar bv. direct onze meest recente gegevens ziet. 
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 van je waarneming via 
je smartphone via de app ObsMapp (Android), iObs (iPhone) of WinObs 
(Windows Phone). 
Meer dan tweederde van de waarnemingen in ons werkingsgebied werd 
dan ook in 2014 direct op terrein ingegeven (65 % via de 
ObsMapp, 3 % via iObs). Dit is behoorlijk meer dan in Vlaanderen, waar 
het aandeel mobiel ingevoerde waarnemingen op 26 % ligt. 
 
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. 
 
In 2014 werden bij ons door 152 waarnemers 16.828 waarnemingen van 1.399 
soorten ingegeven in www.waarnemingen.be.  
Behoorlijk meer dan in 2013, toen er bij ons door 150 waarnemers 10.504 
waarnemingen van 1.086 soorten werden ingegeven. 
 
Het totaal aantal soorten ingegeven voor ons werkingsgebied in 
www.waarnemingen.be loopt op tot 2.645 soorten. 
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ZELDZAME SOORTEN VAN 2014  
 

In totaal werden in 2014 in het gebied 
Meeuwen-Gruitrode, Peer en 
Bocholt\Bree (deel tot aan het kanaal) 
944 waarnemingen (6 % van het to-
taal aantal waarnemingen) gedaan 
van 132 zeldzame soorten (871 
waarnemingen) en 23 zeer zeldzame 
soorten (72 waarnemingen). 
 
In 2013 werden 681 waarnemingen (7 
% van het totaal aantal waarnemin-
gen) gedaan van 108 zeldzame soor-
ten en 22 waarnemingen (1 % van het 
totaal) van 22 zeer zeldzame soorten. 
Er werd meer waarnemingen gedaan, ook meer zeldzaamheden en een groter aantal 
zeldzaamheden voor het eerst gevonden in 2014 in vergelijking met 2013. 
 
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 52 (in 2013: 43 soorten) (zeer) zeldzame soorten, die in 2014 voor het eerst 
ingegeven werden voor ons werkingsgebied, werden aangegeven met '(N)'. 
De "nieuwe" soorten waren voor een deel het gevolg van de bijzonder vroege 
voorjaar en van een nachtvlinderonderzoek op Turfven en Ruiterskuilen, dat 30 
(zeer) zeldzame soorten nachtvlinders opleverde.  
Van de dagvlinders, libellen, sprinkhanen en krekels werden in 2014 een nieuwe 
soort opgemerkt in ons werkingsgebied. 
 
De meest zeldzame waarneming was deze van Jelle Van den Berghe in Meeuwen 
van de Oostelijke vos. Deze soort kwam in 2014 voor het eerst voor in België (8 
waarnemingen) en Nederland (380 waarnemingen), als gevolg van een noordelijke 
invasie. 
 
 

ZELDZAME 
EN ZEER ZELDZAME 

SOORTEN 2014 
GEBIEDEN 

PADDENSTOELEN 
Bleke sikkelkoraalzwam (N) Kleine Brogel - Vliegbasis 
Echte tolzwam Abeekvallei Meeuwen 
Grote sponszwam Turfven en Ruiterskuilen 
Heideknotszwam Kleine Brogel - Vliegbasis, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen 
Kegelmorielje (N) Ellikom 
Krulhaarkelkzwam (N) Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei 

MOSSEN EN KORSTMOSSEN 
Blauw boomvorkje Dommelvallei, Mullemerbeemden 
Gewoon schriftmos (N) Ellikom 

Gele lupine 
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PLANTEN 
Aucuba japonica (N) Itterbeekvallei (Wijshagerbeek) 
Beenbreek Militair Domein Meeuwen/Helchteren 
Blauwe knoop Dommelvallei 
Bolderik  Abeekvallei Grote Brogel, Turfven en Ruiterskuilen 

Bosmuur 
Abeekvallei Ellikom, Abeekvallei Grote Brogel,  
Abeekvallei Meeuwen 

Bosogentroost (N) Dorperheide, Wijshagen 
Bossalie (N) Reppel 
Bruine snavelbies Militair Domein Meeuwen/Helchteren 
Dicht havikskruid (N) Abeekvallei Grote Brogel 
Donderkruid Turfven en Ruiterskuilen 
Draadzegge Turfven en Ruiterskuilen 
Duits viltkruid Gruitrode, Turfven en Ruiterskuilen, Dorperheide, Peer-centrum 

Duizendknoopfonteinkruid 
Abeekvallei Grote Brogel, Abeekvallei Reppel, Militair Domein 
Meeuwen/Helchteren, Turfven en Ruiterskuilen 

Dwergviltkruid 
Kleine Brogel - Vliegbasis, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Turfven en 
Ruiterskuilen, De Oudsberg, Dorperheide, Solterheide, Wijshagen 

Echium plantagineum (N) Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei 
Gele lupine (N) Abeekvallei Grote Brogel 
Gevlekte orchis s.l. Abeekvallei Grote Brogel, Dommelvallei 
Grijs havikskruid (N) De Oudsberg, Peer 
Grondster Militair Domein Meeuwen/Helchteren 
Groot spiegelklokje (N) Turfven en Ruiterskuilen, Dorperheide 
Hennep (N) Reppel 
Jeneverbes Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg, Itterbeekvallei (Wijshagerbeek) 
Klein warkruid Militair Domein Meeuwen/Helchteren, De Oudsberg, Wijshagen 
Kleine veenbes Wijshagen 
Klimopwaterranonkel Abeekvallei Ellikom & Grote Brogel 
Klokjesgentiaan Maastrichterheide Peer, Militair Domein Meeuwen/Helchteren 
Knolcyperus (N) Abeekvallei Reppel 

Knolsteenbreek 
Abeekvallei Grote Brogel, Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Gruitrode, 
Mullemerbeemden 

Koningsvaren Wijshagen 

Korenbloem 
Abeekvallei Grote Brogel, Bocholt, Grote Brogel - Zandgroeve Winters, 
Grote Brogel, Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg, Gruitroderheide 

Kranskarwij Dommelvallei 
Lievevrouwebedstro (N) Abeekvallei Ellikom, Turfven en Ruiterskuilen 
Liggende vleugeltjesbloem Abeekvallei Wijshagen, Militair Domein Meeuwen/Helchteren 
Marokkaanse leeuwenbek (N) Dommelvallei 
Mispel Grote Brogel 
Moeraskartelblad Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei 
Moeraswolfsklauw Militair Domein Meeuwen/Helchteren 
Paarbladig goudveil Abeekvallei Grote Brogel & Ellikom 
Perzik (N) Wijchmaal 
Rijstgras (N) Abeekvallei Grote Brogel 

Rode dophei 
Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg, Gruitroderheide, Itterbeekvallei 
(Itterbeek), Solterheide, Wijshagen 

Rosse vossenstaart Itterbeekvallei (Itterbeek) 
Ruige leeuwentand Kleine Brogel - Vliegbasis 
Slangenwortel Abeekvallei Reppel 
Steenanjer Kleine Brogel - Vliegbasis, Turfven en Ruiterskuilen 
Trosbosbes Militair Domein Meeuwen/Helchteren, De Oudsberg 
Valse kamille Turfven en Ruiterskuilen, Gruitroderheide 
Veelstengelige waterbies De Oudsberg, Wijshagen 
Veenbies Militair Domein Meeuwen/Helchteren 
Verspreidbladig goudveil Abeekvallei Ellikom & Grote Brogel & Meeuwen 
Voorjaarsganzerik Kleine Brogel - Vliegbasis 
Wilde peer (N) Kleine Brogel - Vliegbasis 
Witte snavelbies Militair Domein Meeuwen/Helchteren 
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SPINNEN 
Prachtlynxspin Maastrichterheide Peer 

WANTSEN, CICADEN EN PLANTENLUIZEN 
Bladpootwants Wijshagen 
Grauwe veldwants Peer-centrum 

KEVERS 
Dertienstippelig lieveheersbeestje 
(N) Abeekvallei Grote Brogel 
Goudrandloopkever Militair Domein Meeuwen/Helchteren 
Klein vliegend hert Turfven en Ruiterskuilen, Wijshagen 
Neushoornkever Meeuwen 

VLIEGEN EN MUGGEN 
Hoornaarroofvlieg Kleine Brogel - Dommelvallei noord 

BIJEN, WESPEN EN MIEREN 
Berkenknotssprietbladwesp (N) Abeekvallei 
Blauwzwarte houtbij Grote Brogel 

SPRINKHANEN EN KREKELS 

Boskrekel 
Abeekvallei Wijshagen, Bree, Kleine Brogel - Vliegbasis, Kleine Brogel, 
Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg 

Gouden sprinkhaan Abeekvallei Reppel, Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg 
Greppelsprinkhaan (N) Turfven en Ruiterskuilen, Dorperheide 
Huiskrekel (N) Grote Brogel, Peer 
Moerassprinkhaan Abeekvallei Grote Brogel, Wijshagen 
Negertje Wijshagen 
Snortikker De Oudsberg 
Zanddoorntje Abeekvallei Meeuwen 

DAGVLINDERS 

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

Boswitje Turfven en Ruiterskuilen 
Gele luzernevlinder Abeekvallei Grote Brogel 
Grote vos  Erpercommerbeemden, Abeekvallei Meeuwen, Solterheide, Reppel 
Grote weerschijnvlinder Turfven en Ruiterskuilen 
Heideblauwtje Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

Heivlinder 

Maastrichterheide Peer, Abeekvallei Meeuwen & Wijshagen, Helchteren, 
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Turfven en Ruiterskuilen, De 
Oudsberg, Peer, Wijshagen 

Keizersmantel Turfven en Ruiterskuilen 

Kleine ijsvogelvlinder 
Abeekvallei Grote Brogel, Ellikom, Resterheide, Meeuwen, Turfven en 
Ruiterskuilen, Itterbeekvallei, Solterheide, Neerglabbeek, Wijshagen 

Kleine parelmoervlinder diverse locaties 
Kommavlinder Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen 
Oostelijke vos (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Veldparelmoervlinder Peer 

NACHTVLINDERS EN MICRO'S 
Bijvoetooglapmot Turfven en Ruiterskuilen 
Bonte haakbladroller (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Bonte wilgenroosjesmot (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Donkere wapendrager Turfven en Ruiterskuilen 
Duizendbladooglapmot (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Eenstreepgrasuil (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Ganzenvoetzandvleugeltje (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Geelpurperen spanner Turfven en Ruiterskuilen, Wijshagen 
Gentiaanvedermot (N) Militair Domein Meeuwen/Helchteren 
Geoogde w-uil (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Getande vlakjesmot (N) Militair Domein Meeuwen/Helchteren 
Gevlamde uil (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Gevlekte winteruil Reppel 
Grijze grasuil (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Grote mosboorder (N) Turfven en Ruiterskuilen 
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Heideringelrups Turfven en Ruiterskuilen 
Heremietuil (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Hertshooisteltmot (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Koekoeksbloemspanner (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Moerasmicro-uil (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Oosterse schone (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Oranje spitskopmot (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Phegeavlinder Bocholt, Kleine Brogel - Vliegbasis, Turfven en Ruiterskuilen, Peer 
Plat beertje Gruitrode, Turfven en Ruiterskuilen 
Rode espenvouwmot Turfven en Ruiterskuilen 
Roodbruine vlekuil (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Schaduwstipspanner Turfven en Ruiterskuilen 
Smalle witlijngrasmot (N) Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen 
Smaragdgroene zomervlinder (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Spaanse vlag 
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Turfven en Ruiterskuilen, 
Dommelvallei, Wijchmaal 

Vale duinrietboorder (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Vals witje Turfven en Ruiterskuilen 
Viervlakvlinder (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Vingerhoedskruiddwergspanner (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Wilgenhermelijnvlinder (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Zesvlekmot (N) Turfven en Ruiterskuilen 
Zuidelijke tandvlinder Turfven en Ruiterskuilen 

LIBELLEN 
Bandheidelibel Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer 

Bosbeekjuffer 
Abeekvallei Meeuwen, Abeekvallei Reppel, Eksel - Neerhoksent - 
Dommelvallei, Kleine Brogel - Dommelvallei noord, Mullemerbeemden 

Gewone bronlibel Resterheide 
Plasrombout Abeekvallei Ellikom, Gruitroderheide 
Vuurlibel Abeekvallei Reppel 
Zuidelijke keizerlibel (N) Bree 

VISSEN 
Bruine dwergmeerval Wijshagen 
Marmergrondel (N) Bocholt 

REPTIELEN EN AMFIBIEËN 
Kamsalamander Kleine Brogel - Vliegbasis, Linde (Peer) en omgeving 
Knoflookpad Linde (Peer) en omgeving 
Poelkikker Turfven en Ruiterskuilen 
Rugstreeppad Linde (Peer) en omgeving, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen 
Vinpootsalamander Linde (Peer) en omgeving 

VOGELS 
Klapekster Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Turfven en Ruiterskuilen, Peer 
Kraanvogel diverse locaties 
Middelste bonte specht Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Mullemerbeemden, Wijchmaal 
Rode wouw Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Reppel 
Ruigpootbuizerd Reppel 
Slangenarend Grote Brogel 
Steppekiekendief Gruitrode 
Zwarte wouw Militair Domein Meeuwen/Helchteren 

ZOOGDIEREN 
Europese bever Abeekvallei Grote Brogel & Reppel, Reppel 
Wild zwijn Helchteren, Turfven en Ruiterskuilen, Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek) 

 
 

Verwerking van waarnemingen van 2014 geëxporteerd uit 
www.abeek.waarnemingen.be 

 
Freddy Janssens 
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OPVOLGING DAGVLINDERS 2014  
 
Bijzonder soortenrijk vlinderjaar 
 
2014 was weer een heel bijzonder jaar. 
Door het vroeg warm voorjaar, schoof het gehele vlinderseizoen 3 weken naar voor. 
Meerdere soorten kenden hierdoor (gedeeltelijk) een extra generatie. 
Ook sloot het vlinderjaar laat af door het warme novemberweer. 
Alle maanden deden het goed, alleen augustus viel tegen door het regenweer. 
In vergelijking met 2013 (voorjaar was toen zeer koud), duurde het vlinderseizoen 
maar liefst 6 weken langer. 
 
Niet minder dan 40 soorten (2013: 37) soorten dagvlinders werden gezien in ons 
werkingsgebied. In de Abeekvallei werden 37 vlindersoorten waargenomen. 
In totaal werden in de periode 2006-2014 43 soorten dagvlinders waargenomen, 
zwervers en trekvlinders meegerekend.  
 
Hierbij konden we weer een bijzondere soort, Oostelijke vos noteren, die nooit eerder 
werd waargenomen in België en Nederland. Ook een Veldparelmoervlinder dook op 
in Peer. Het was van 2000 geleden dat deze soort nog werd waargenomen bij ons in 
Meeuwen-Gruitrode. 
 
Bijzonder veel vlinders werden genoteerd: meer dan 5.440 exemplaren, meer dan de 
helft meer dan vorig jaar. 
 
De meeste soorten deden het beter dan in 
2013. 
Bijzonder goed deden: Geelsprietdikkopje, 
Klein geaderd witje, Atalanta, Groentje, 
Landkaartje, Groot koolwitje, Kleine vos, Grote 
vos, Bont zandoogje, Boomblauwtje,  
Oranjetipje, Gehakkelde aurelia en 
Zwartsprietdikkopje met meer dan 2 x het 
aantal van vorig jaar. 
Van Kleine ijsvogelvlinder, Heideblauwtje, 
Kommavlinder, Oranje luzernevlinder en 
Eikenpage werden minder dan de helft van het 
aantal waarnemingen van vorig jaar. 
 
Grote vos, een zeer zeldzame niet jaarlijks 
geziene soort, kon opmerkelijk veel 
waargenomen (13 exemplaren) worden tussen 
13 maart en 13 april.  
 
Kleine vos, nagenoeg volledig verdwenen in 
2008, kende een terugkeer in de laatste jaren. 
377 exemplaren werden waargenomen in 
2014, bijna 3 maal zoveel als in 2013. 
 

Grote vos 

Kleine vos 



                                                                                        
 

                                                                                                                             

Een nieuwe soort: Oostelijke vos
 
Half juli bracht een warme noordoostelijke wind een 
invasie mee van Oostelijke vos. 
Drie jaar geleden kwamen er vanuit Rusland 
duizenden oostelijke vossen binnen in Finland. 
Daarna was Zweden aan de beurt en begin dit jaar 
werd Noorwegen bereikt en nu dus ook de lage 
landen. Ook in Meeuwen werden 
exemplaren gezien. 
Hoe lang de vlinders hier blijven is onbekend. In 
Finland en Zweden hebben ze overwinterd (dat doen 
ze als volwassen vlinder)
overwinterend exemplaar gevonden en dus
ze misschien bij ons ook wel
voorjaar weten we of ze zich hier ook gaan voortplanten.
 
Bijzondere soorten in 2014
 
Veldparelmoervlinder 
Veldparelmoervlinder is aan 
nog 4 populaties. Vooral de populatie van Balen
beheer goed. Van daar 
zwervend exemplaar, dat gezien werd 
(Peer) bij een wegberminventarisatie. 
Bloemrijke wegbermen zijn ideale corridors in 
soortenarm agrarisch landschap.
Het was van 2000 geleden dat deze soort nog 
werd waargenomen bij ons (Meeuwen
Gruitrode). De soort moet daar enige tijd later 
uitgestorven zijn. 
De rupsen leven en overwinteren in nesten 
smalle weegbree, een soort die
Vallei van de Abeek talrijk voorkomt.
 
Bruin blauwtje 

  

                                                                                        NATUURSTUDIE

                                                                                                                                                                                                          

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT
 59 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

Oostelijke vos  

Half juli bracht een warme noordoostelijke wind een 
invasie mee van Oostelijke vos.  

amen er vanuit Rusland 
oostelijke vossen binnen in Finland. 

aarna was Zweden aan de beurt en begin dit jaar 
werd Noorwegen bereikt en nu dus ook de lage 

Meeuwen werden op 17 juli 2 

Hoe lang de vlinders hier blijven is onbekend. In 
Zweden hebben ze overwinterd (dat doen 

ze als volwassen vlinder). In Nederland werd een 
overwinterend exemplaar gevonden en dus kunnen 
ze misschien bij ons ook wel overwinteren. Volgend 

ich hier ook gaan voortplanten. 

in 2014 

aan een opmars toe. De soort kent in Vlaanderen (en België) 
nog 4 populaties. Vooral de populatie van Balen-Lommel doet het

 komt mogelijk een 
gezien werd in Siberië 

bij een wegberminventarisatie.  
bermen zijn ideale corridors in 

soortenarm agrarisch landschap. 
Het was van 2000 geleden dat deze soort nog 
werd waargenomen bij ons (Meeuwen-

et daar enige tijd later 

en overwinteren in nesten op 
, een soort die lokaal, ook in de 

Vallei van de Abeek talrijk voorkomt. 

Het was ook al van 2001 geleden dat 
het Bruin blauwtje bij ons werd 
waargenomen (waarnemingen in 
Wijshagen). 
De soort werd weer gezien in 
Meeuwen (Turfven en Ruiterskuil
in Grote Brogel (Nelishofsveld
komt het tot een vestiging, gezien er
exemplaren gezien werden
komt zeldzaam voor in 
Vlaanderen, maar wordt nagenoeg niet 
gezien in de Kempen. 
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het door een gericht 

2001 geleden dat 
het Bruin blauwtje bij ons werd 
waargenomen (waarnemingen in 

De soort werd weer gezien in 2014 in 
Meeuwen (Turfven en Ruiterskuilen) en 
in Grote Brogel (Nelishofsveld). Mogelijk 

tiging, gezien er 2 
exemplaren gezien werden. De soort 
komt zeldzaam voor in geheel 
Vlaanderen, maar wordt nagenoeg niet 
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Kleine parelmoervlinder, julisoort in

en 201 vlinders. In de Abeekvallei werden 69 exemplaren gezien.

Kleine parelmoervlinders werden vroeg en laat in het jaar opgemerkt: tussen 4 april 
en 1 november. Vorig jaar vlogen ze heel laat in het voorjaar: 18 mei tot 22 oktober. 
De meeste exemplaren vlogen in juli: 
van augustus deed de populatie ineenstorten. Een kleine gedeeltelijke 3de of 4de 
generatie deed zich voor in september.

 
In België werd Kleine parelmoervlinder 793 maal waargenomen, wat be
minder was dan in 2013, toen 
 
 
Bron: 
www.abeek.waarnemingen.be
waarnemingen van vele 
waarnemers  
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julisoort in  2014 
 
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 terug een stijging. 
In 2014 werd de soort op meer plaatse
maar in geringere aantallen gezien.
 

In 2013 werden bij 125 waarnemingen 216 
exemplaren gezien. 

In 2014 werden bij meer waarnemingen, 
minder vlinders gezien: 155 waarnemingen 

en 201 vlinders. In de Abeekvallei werden 69 exemplaren gezien.

Kleine parelmoervlinders werden vroeg en laat in het jaar opgemerkt: tussen 4 april 
en 1 november. Vorig jaar vlogen ze heel laat in het voorjaar: 18 mei tot 22 oktober. 
De meeste exemplaren vlogen in juli: bijna 60 % van het jaartotaal. Het slechte weer 
van augustus deed de populatie ineenstorten. Een kleine gedeeltelijke 3de of 4de 
generatie deed zich voor in september. 

Benieuwd voor volgend jaar.

In België werd Kleine parelmoervlinder 793 maal waargenomen, wat be
minder was dan in 2013, toen er 1.383 waarnemingen waren. 

www.abeek.waarnemingen.be: 
waarnemingen van vele 
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De Kleine parelmoervlinder, die voor het 
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 terug een stijging. 
In 2014 werd de soort op meer plaatsen, 
maar in geringere aantallen gezien. 

In 2013 werden bij 125 waarnemingen 216 
exemplaren gezien.  

In 2014 werden bij meer waarnemingen, 
minder vlinders gezien: 155 waarnemingen 

en 201 vlinders. In de Abeekvallei werden 69 exemplaren gezien. 

 
Kleine parelmoervlinders werden vroeg en laat in het jaar opgemerkt: tussen 4 april 
en 1 november. Vorig jaar vlogen ze heel laat in het voorjaar: 18 mei tot 22 oktober. 
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Benieuwd voor volgend jaar. 
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Bedreigd? 
 
Van de soorten die in ons werkingsgebied (bijna) jaarlijks waargenomen worden zijn 
er nu 12 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 dit jaar terug waargenomen Veldparelmoervlinder behoort tot de categorie Ernstig 
bedreigd. De vorig jaar en dit jaar éénmaal waargenomen Grote Weerschijnvlinder is 
een bedreigde soort. 
Tenminste 2 soorten zijn bij ons verdwenen: Zilveren maan en Veenhooibeestje, 
laatste waarneming in 1995 bij ons én ook in Vlaanderen. 
 
Top 5 
 
De top 5 van 2014 voor ons gehele werkingsgebied waren in afnemende volgorde: 
Bruin Zandoogje, Citroenvlinder, Klein geaderd witje, Groot dikkopje en Klein 
koolwitje. 
De top 5 van 2013 was: Bruin zandoogje, Citroenvlinder, Groot dikkopje, 
Dagpauwoog en Koevinkje. 
De top 5 van 2012: Dagpauwoog, Bruin zandoogje, Bont zandoogje, Citroenvlinder 
en Heivlinder.  
Elk jaar heeft blijkbaar, afhangend van het weer, maar ook afhangende van het weer 

in de vorige zomer(s), andere topsoorten. 
 
  
Het Grote Vlinderweekend 
 
Op 2 en 3 augustus werden in Vlaanderen werden in 3.312 tuinen in 
totaal 41.341 vlinders geteld (gemiddeld 12 vlinders en 5 soorten per 
tuin). 
In Peer en Meeuwen-Gruitrode werd in 16 tuinen geteld (gemiddeld 21 
vlinders). De top 3 was: Atalanta, Citroenvlinder en Kleine vos. 

De Limburgse top 3 was: Klein koolwitje, Atalanta en Groot koolwitje; de Vlaamse top 
3: Atalanta, Klein koolwitje en Kleine vos. 
 

 
Freddy Janssens 

  

Atalanta 
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2014 GEMIDDELDE AANTAL 2008-2013

Aantal waargenomen exemplaren per 
soort in 2014 ten opzichte van het 
gemiddelde aantal in de periode 
2008-2013 voor Meeuwen-Gruitrode, 
Peer en Bocholt\Bree stroomopwaarts 
het kanaal  
bron: www.abeek.waarnemingen.be 
( ): soort niet waargenomen in 2014 
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2014  
 
Het jaar 2014 brak meteorologisch het ene na het andere record. De winter, zonder 
enige sneeuw, was de één na zachtste winters en ook het voorjaar verliep warmer 
dan normaal. Terwijl de temperatuur dus gunstig was, padden zijn koudbloedig en 
dus actiever bij hogere temperaturen, speelde een gebrek aan neerslag parten. 
Vooral maart, de belangrijkste maand voor de amfibieëntrek, was erg droog. Pas bij 
regenweer was er paddentrek. 
 
 
Overzet Gestelstraat, In den Damp – Wijshagen, FS76 59 en FS7660,x-coörd.: 
230.570, y-coörd.: 195.580  
 
De paddenoverzet werd zoals de 
vorige jaren 3de zondag van 
januari opgezet. 
Op 6 februari zijn de eerste 
amfibieën op pad, maar het zal 
nog een maand duren voor de 
trek zich echt doorzet. Tussen 7 
en 18 maart werd meer dan 4/5 
van dieren overgezet. 
  
De piek werd bereikt op 8 maart 
met 698 dieren. In 2013 viel deze 
piek door de koude en lange 
winter meer dan een maand later, 
nl. op 12 april met 563 dieren. 
 
In totaal werden er 4.119 dieren overgezet, wat een 14 % meer was dan vorig jaar. 
 
De laatste 9 jaren blijft het aantal schommelen beneden het langjarig gemiddelde 
(over 19 jaar) van 4.400 dieren. 
 
Van de gewone pad werden 3.071 stuks overgezet of 6 % meer dan in 2013. 
Rugstreeppad werd niet gezien. 
Al de salamandersoorten bleven het bijzonder slecht doen: ook de meer algemene 
alpenwatersalamander verminderde in aantal. Van kleine watersalamander en 
vinpootsalamander werden slechts 33 dieren overgezet: geen 1/10 meer van het 
langjarig gemiddelde. 
Bruine kikker deed het heel goed in 2014, met een verdubbeling van het aantal 
overgezette kikkers.  
Groene kikker deed het heel slecht: een derde nog van vorig jaar. Groene kikker 
bereikte hierbij het historisch laagste aantal met slechts 60 dieren. 
Heikikker kent vanaf 2009 een dalende trend: van 58 stuks in 2008, is deze soort 
teruggevallen tot nog 2 stuks in 2013 en 1 enkel exemplaar in 2014! Die ene 
heikikker was ook de enige heikikker die in gans Vlaanderen overgezet werd (bron: 
http://www.hylawerkgroep.be/) 
 
Een 55-tal dode dieren werden er genoteerd. 
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De overzetactie aan de Gestelstraat was in 2014 de derde grootste overzetactie van 
Vlaanderen. De Eindepoel in Merksplas en de Oude Gentweg in Aalter gingen de 
Gestelstaat in Meeuwen vooraf. 
 
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 83.669 stuks overgezet. 

 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpenwatersalam. 2 340 294 256 102 317 372 293 141 107 120 88 34 87 144 286 348 107 118 72 

Kl. watersalamander   114 160 126 368 272 208 89 118 51 115 82 45 127 331 145 156 73 15 32 

Vinpootsalamander  68 95 156 284 260 75 30 51 11 26 16 12 87 179 139 55 12 6 1 

Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 126 86 291 340 381 337 428 396 882 

Groene kikker 36 231 196 418 360 543 489 540 553 633 526 236 121 533 385 391 315 272 179 60 

Heikikker 11 10 4 6 10 16 11 4 7 11 16 16 5 58 31 33 19 8 2 1 

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 3.071 

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 4.119 

                     

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.: 23 0.580, y-coörd.: 202.850 
 
Op zaterdag 1 februari werden hier de zeilen en de emmers voor de paddenoverzet 
gereed gezet. Afgebroken werd er op 16 april. 
 
We kenden hier ook een meer in de tijd 
gespreide trekbeweging. 
De trekpiek werd al bereikt op 21 februari 
met 164 dieren. De terugtrek vond later 
plaats met een piek van 8 april met 202 
dieren. 
 
Een belangrijke (terug)trek van zuid naar 
noord werd genoteerd met ongeveer 600 
stuks, ten opzichte van ongeveer 1.000 
stuks van noord naar zuid. 
 
Na een halvering van het aantal 
overgezette dieren in 2012 (1.021 stuks), 
namen de aantallen terug toe tot 1.432 
stuks in 2013 en tot 1.624 in 2014. 
 
De toename was te wijten aan een 
toename van de overgezette gewone 
padden (+ 40%). 
De aantallen bruine kikkers en 
alpenwatersalamanders namen met een 
derde af in 2014. Kleine watersalamanders 
namen met meer dan de helft af. 
 
 

 
 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpenwatersalamander 7 45 57 28 67 64 67 32 86 145 120 156 158 216 144 

Kleine watersalamander       2  2 1 2 4 14 26 10 

Bruine kikker 12 141 57 109 128 240 125 184 485 282 269 248 106 285 195 

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

Gewone pad 208 960 807 886 645 2.135 1.588 1.021 1.510 2.263 1.530 1.786 731 905 1.274 

Totaal 230 1.147 901 1.025 843 2.442 1.785 1.237 2.083 2.692 1.924 2.200 1021 1432 1.624 
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Overzet Hellestraat - Ellikom, FS7666, x-coörd.: 23 0.760, y-coörd.: 202.160  
(3 dagen in 2014) 

 
Aan de Hellestraat in Ellikom werden door vrijwilligers op 3 avonden 36 dieren 
overgezet. 8 verkeersslachtoffers werden op die 3 avonden genoteerd. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bruine kikker   1 1   5   2 

Groene kikker  6          

Gewone pad 437 244 36 6 14 1  17  34 

Totaal 444 252 40 7 14 1 5 17  36 

 
 
Overzet Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen,  
FS7865 & FS7865 x-coörd.: 232.400, y-coörd.: 201.30 0 
(3 dagen in 2014) 
 

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 (14 en 20 februari, 7 maart) slechts 10 dieren overgezet, veel 
minder vorig jaar. 

Het aantal getelde verkeers-slachtoffers bedroeg een veelvoud: 3 bruine kikkers en 22 
gewone padden. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bruine kikker 8 5 2 81 2 10 13 20 3 

Gewone pad 196 113 89 206 80 301 25 115 7 

Totaal 204 118 91 287 82 311 38 135 10 
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Overzet Esmeralda  Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal - Peer, 
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950. 
 

 
 
In het zeer droge voorjaar werden maar zeer weinig amfibieën overgezet in Peer. 
Sinds het begin van de paddenoverzet aan de Esmeralda in 2004, haalden we het op 
één na laagste aantal overgezette dieren, namelijk 938 exemplaren. 
De schermen werden op zaterdag 1 februari geplaatst en op 5 april terug opgeruimd. 
De eerste dieren werden op 7 februari overgezet. Het merendeel van de amfibieën 
vatte de voorjaarstrek richting voortplantingsplaats aan midden maart, wat de 
normale trekperiode is. 
Er werden ook weinig verkeerslachtoffers geteld. 
 
Met 938 overgezette dieren is dit het op één na laagste aantal sinds het begin van de 
paddenoverzet in Peer in 2004. In 2011 lag het totaal aantal nog lager. Dit is een 
serieuze terugval sinds de betere resultaten die we vorig jaar haalden. Zoals de tabel 
duidelijk maakt, ging het dit jaar met alle soorten achteruit. 
Van de Alpenwatersalamander hadden we het laagste aantal ooit, namelijk slechts 
48 exemplaren. Dit is nog geen 25% van het aantal dat we in 2005 haalden. In 2011 
hadden we nog 174 alpenwatersalamanders, terwijl we toen het laagste aantal 
amfibieën hebben overgezet (slechts 903). Voor de Kleine watersalamander hadden 
we, na de 10 stuks van vorig jaar, veel hoop dat die er op vooruit zou gaan. Maar dit 
viel ook tegen, we hebben slechts 1 exemplaar gevonden. De Bruine kikker was ook 
een grote tegenvaller, zeker als je dit aantal (211 ex.) vergelijkt met de 1.098 
exemplaren van het succesjaar 2005. Dit is nog minder dan 20% van het aantal van 
2005. Groene kikkers vinden we zoals gewoonlijk bijna niet tijdens onze 
paddenoverzetactie. De Gewone pad blijft het in vergelijking met de beginjaren ook 
slecht doen, qua aantallen. Met 676 overgezette padden komen we nog niet aan de 
helft van de aantallen in 2005 en 2006. 

 
Wel hadden we een hoog aantal bezoekers, nl 119 personen, tijdens de publieke 
overzetavonden en de schoolbezoeken. Deze laatste waren een succes. De 
kinderen en begeleidende leerkrachten waren zeer enthousiast. Ze hadden de 
gelegenheid om een mooi aantal kikkers, padden en salamanders eigenhandig uit 
emmers te halen en veilig in het water aan de overkant terug vrij te laten. 
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Dit jaar werden er tijdens de paddenoverzet weinig dode amfibieën 
(verkeerslachtoffers) gevonden, ook al werd er naar gezocht. Er werden, gelukkig, 
slechts 17 dode padden en één dode Bruine kikker gevonden.  
 
Het aantal bezoekers tijdens de publieke paddenoverzetacties op de 
zaterdagavonden in maart was veel beter dan vorig jaar, namelijk 78 deelnemers, 
waarvan 36 kinderen. Ook werden er tijdens deze avonden meer dieren overgezet 
dan vorig jaar.  
Er hebben ook 2 klassen uit het Lager Onderwijs van Peer (de Gemeenschapsschool 
en de Freinetschool) mee geholpen om de padden over te zetten. Een hele belevenis 
voor deze kinderen. 
Totaal hadden we dit jaar voor de publieke paddenoverzetacties en de 
schoolbezoeken samen 119 deelnemers. In vergelijking met de 24 bezoekers vorig 
jaar, is dit een mooi resultaat. 

  

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpenwater-
salamander 77 208 161 113 146 178 206 174 152 94 48 

Kleine water-
salamander 0 0 0 0 0 1 0 1 2 10 1 

Bruine kikker 137 1.098 526 228 271 141 160 154 279 367 211 

Groene kikker 23 47 14 7 3 1 0 3 1 2 2 

Gewone pad 964 1.343 1.578 635 749 680 662 571 666 821 676 

Totaal 1.201 2.696 2.279 983 1.169 1.001 1.028 903 1.100 1.294 938 
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Verloop van de overzet in 2014 
 

In den Damp – Gestelstraat Wijshagen 
 

 
 

Brogelerweg Ellikom 
 

 
 

Esmeralda – Omleidingsweg Wijchmaal 
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Vergelijking met Limburg en Vlaanderen  
 
In Vlaanderen werden in 2014 bij 260 acties in 121 gemeentes 166.129 dieren 
overgezet volgens de cijfers te vinden op de website van HYLA 
(www.hylawerkgroep.be). Ter vergelijking werden 2013 174.944, in 2012 165.136 en 
in 2011 187.015 dieren overgezet. 
In Limburg werden in 2014 35.325 dieren of 16 % meer dan in 2013. Bij ons 13 % 
meer. In 2013 werden 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). 

 
Ons aandeel overgezette dieren ten opzichte van het Limburgs aantal is constant 
gebleven op 19 %, ten opzichte van Vlaanderen stegen we van 3,3 naar 4,0 %. 
 
 
 
 
 
Opmerkelijk is dat in Limburg in 
2014 bijna 3 maal meer groene 
kikkers overzet werden (in 
Vlaanderen de helft meer) en 
bij ons 3 maal minder. Ons 
aandeel overgezette groene 
kikkers daalde dan ook 
spectaculair. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel: Aandeel overgezette dieren in Meeuwen-Gruitrode en Peer t.o.v. het Limburgs 
aantal 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Alpenwatersalamander 45 % 16 % 22 % 35 % 32 % 32 % 32 % 43 % 35 % 37 % 

Kleine watersalamander  47 % 36 % 18 % 14 % 34 % 13 % 16 % 19 % 10 % 8 % 

Vinpootsalamander 38 % 13 % 11 % 22 % 58 % 24 % 13 % 5 % 8 % 2 % 

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

Groene kikker 83 % 51 % 23 % 59 % 51 % 42 % 45 % 48 % 46 % 6 % 

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

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

Rugstreeppad 100 % 100 %             100 %  

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

 2005 2006   2007       
 

Freddy Janssens & Robert Van Dingenen
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PEER EN MEEUWEN-GRUITRODE PROPER 2014 
 
Op vlak van milieu en nette leefomgeving doet de afdeling naast het brbf ook mee 
met het proper houden van straten en pleinen in Peer en Meeuwen-Gruitrode. Deze 
actie wordt georganiseerd door Limburg.net.  
 
Voor de stad Peer en voor de afdeling was het een feestactie. Voor de 15de keer op 
rij werd Peer Proper als actie uitgevoerd, ook voor de 15de keer deed Natuurpunt 
Meeuwen-Gruitrode & Peer mee.  
Op zaterdag 22 maart werden de Hoogstraat en de Reppelerweg in Grote Brogel 
zwerfvuilvrij gemaakt. 
Na de zwerfvuilopruiming werden wij en de anderen opruimers feestelijk onthaald op 
het marktplein van Peer. De jubilarissen werden gevierd en bedacht met een fotocol-
lage van 15 jaar Peer Proper. Daarnaast kreeg de afdeling waardebonnen voor hun 
organisatie van milieugerelateerde activiteiten.  
 
Op 29 maart werd door Natuurpuntleden de zwerfvuilactie Straat.net in Meeuwen-
Gruitrode uitgevoerd. Onder het motto `een propere straat, da’s een heldendaad’ 
werden Klein-Gestel, Gestelstraat, Schansdijk, Krommendijk en Kolisbergen bevrijd 
van rondslingerend vuil. 
 
De stadsdiensten en gemeentelijke diensten van Peer, respectievelijk Meeuwen-
Gruitrode zorgden voor de technische ondersteuning van deze acties. 

 
Jan Hendrikx 
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DAG VAN DE MILITAIR 20 JUNI 2014 
Natuurbeheer in de Abeekvallei 
 
Jaarlijkse afspraak voor enkele collega militairen van de 10de Tactische Wing van de 
Vliegbasis van Kleine Brogel om tijdens deze zich in te zetten voor de natuur. 
In de voormiddag waren we actief achter het Ooievaarsnest en Aen de Slagmolen. 
Hier hebben we de paden terug open gemaakt. Gras, netels en riet werden gemaaid, 
overhangende takken en hinderende struiken werden afgezaagd. Ook werden de 
toegangswegen naar waterpeilbuizen vrijgemaakt. 
Traditiegetrouw was er een middagmaal in het Kevertje in Reppel. 
Na de middag gingen de werken verder in Reppel aan de Aabemden. Ter 
voorbereiding van de wandelingen tijdens ons jubileumfeest op 23 augustus, werd 
het wandelpad van ‘Den Duits’ richting het Steenbroek al eens gemaaid en de natte 
plekken werden toegankelijk gemaakt door er balken over te leggen. Tevens werden 
er twee oude verzakte bruggen over de Abeek vernieuwd of hersteld en van 
antislipdraad voorzien. 

Robert Van Dingenen 
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30 jaar brbf, geen 13de jaar verkoop 
herbruikbare bekers. Mogelijk zijn de 
inspanningen van Natuurpunt en van de 
stad Peer om een milieuvriendelijk en 
afvalarm festival te krijgen een 

inspiratiebron geweest om door break-away, de organisator van het brbf, en de 
brouwer om op dit elan verder te gaan. 
Ter vervanging van de herbruikbare bekers werden glazen mokken aangeboden. 
De wegwerpbekers bleven, zoals voorgaande jaren, evengoed in gebruik. 
De festivalgangers kregen aan de stand van Natuurpunt in ruil voor een jeton van 2,5 
euro een biermok. Op het einde van iedere dag kregen zij een jeton ter waarde van 
2,5 euro terug, die ze de volgende dag weer voor een biermok konden inruilen. 
Tweeduizend biermokken zijn bij de man en vrouw gebleven, over de 4 dagen zijn 
slechts 175 mokken terug in ontvangst genomen. 
Het inruilen van 100 wegwerpbekers en frisdrank flesjes voor een T-shirt, aan de 
stad van Natuurpunt, bleef zoals voorgaande jaren een bezigheid van vooral 
kinderen. 
Voor 2015 worden de biermokken weer in omloop gebracht.  
Voor Natuurpunt, een vereniging welke begaan is met milieu, is dit een bevestiging 
van het gevolg de milieu- en afvalboodschap welke zij 12 jaar lang gegeven hebben.  
Voor de stad Peer was het een realiseren van een milieudoelstelling, voor de 
afdeling het uitvoeren van hun missie nl.: het milieu en de natuur respecteren en 
beschermen en voor Braek-Away vzw een bevestiging van hun goede intenties. 

 
Jan Hendrikx 
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP 
 
8 november in Peer en 22 november 2014 in Meeuwen 
 
Natuurpunt wil de achteruitgang van onze wilde dieren en planten 
stoppen.  
Veel vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om onze natuurgebieden zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken voor bijzondere natuur. Natuurgebieden alleen kunnen de 
achteruitgang van de biodiversiteit niet stoppen. Het areaal van alle tuinen in 
Vlaanderen en Limburg is een perfecte aanvulling om deze doelstellingen te 
bereiken. 
Eigenaars van natuurvriendelijke streekeigen tuinen dragen zo bij behoud en 
versterking van de biodiversiteit en doen tegelijkertijd iets om de klimaatopwarming te 
milderen. Daarom zetten zij deze verkoopactie van streekeigen planten op. 
De opbrengst van deze actie wordt door Natuurpunt in de natuur in de buurt van de 
mensen geïnvesteerd. 
De verdeling voor Peer was op 8 november bij de technische dienst van de stad 
Peer. Er waren 14 bestellingen voor 450 planten en 5 zaadmengsels. 
Voor Meeuwen-Gruitrode was het afhaalpunt aan compostpunt Kapelanijstraat 
(speelplaats Middenschool). Twaalf mensen hadden bestellingen geplaatst voor 268 
planten en 1 zaadmengsel. Inwoners van Meeuwen-Gruitrode kregen bij bestelling 
van plantgoed, gratis een winterlinde aangeboden door de gemeente. 
Iedere koper kreeg plant-zaai-en-snoeitips  
Natuurpunt dankt de stad Peer en de gemeente Meeuwen-Gruitrode voor hun 
medewerking en om gebruik te mogen maken van hun infrastructuur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Jan Hendrikx 
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KALENDER 2015 
WANDELEN 

 
 

Zaterdag 28 februari 2015 
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. Onderweg is er warme choco en andere hartverwarmende drank. 
Buurthuis Ellikom Weg Ellikom 243 Ellikom (Meeuwen-Gruitrode) 20.00 u 
Info: Paul Capals 011631289  0486224817 

  
Zondag 12 april 2015 

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. Er is tijd en ruimte om deze vogels te spotten waarbij de gids de nodige 
info geeft over de kenmerken, leef- en broedpatroon van deze vogels.  
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode) 7.00 u 
Info: Michel Broeckmans 0499593301 
  

Zondag 17 mei 2015  
Lentewandeling Mullemer Bemden 

Geniet van de fauna en flora, de wondere wereld in de natuurlijke bossen, poelen, 
hooilanden, graslanden en de landschappen in dit natuurgebied. De gids zal vertellen 
over de plannen om deze Dommel zijn natuurlijke kenmerken terug te geven en hoe 
dit gebied past in de wandelroute Hoksent-Molhem.  
Kringwinkel Steenweg Wijchmaal 66 Peer 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 011635594  0496848538 
  

Zaterdag 20 juni 2015  
Nachtzwaluwwandeling  

De nachtzwaluw is zonder twijfel een van de meest mysterieuze vogels van 
Vlaanderen. Wandel mee door het duister en laat je door de gids leiden op zoek naar 
deze schemeractieve zomervogel. Zijn zang tijdens de jachtvlucht vroeg in de avond 
zijn de momenten om hem waar te nemen. 
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode) 21.30 u 
Info: Michel Broeckmans 0499593301 
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Zondag 2 augustus 2015 
Vlinderwandeling 

De bloemrijke hooilanden in de Abeekvallei vormen een geschikte thuis voor heel wat 
kleurrijke vlinders. Een vlinderkenner neemt ons mee op tocht op zoek naar deze 
vrolijke fladderaars. Interessante vlinders worden tijdelijk gevangen en kenmerken, 
habitat en plaats in het ecosysteem worden besproken.  
Kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg (knooppunt 06)  
Grote Brogel (Peer) 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 011635594  0494848538 

  
Zondag 16 augustus 2015 

Heidewandeling  
De heide steekt in augustus in een prachtig paars jasje en het gonst er van de 
bedrijvigheid van tal van bijtjes, vlinders en andere bijzondere dieren. De gids leidt je 
langs plaatsen waar door werkzaamheden de heide verjongd en bestendigd werd. 
Wandel mee en ervaar tevens de weidsheid van het landschap en snuif de zoete geur 
van de bloeiende heide op. 
Parking RLKM Weg op Zwartberg Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode) 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 011635594  0496848538 

  
Zondag 30 augustus 2015 

Herinneringswandeling Pol Vande Wal  
Tijdens bezoek aan deel van Duinengordel met de Oudsberg als hoogtepunt kunnen 
we schatten vinden en de geheimen ervan ontdekken. De gids vertelt ook over de 
schapenbegrazing, de uitgevoerde beheerwerken en het toegankelijkheidsregeling 
van het gebied. 
Niet toegankelijk met buggy’s 
Parking Sporting Nevok Groenstraat 38 Gruitrode (Meeuwen-Gruitrode) 14.00 u 
  

Zondag 20 september 2015 
Wandelen in de voetsporen van Pieter Bruegel 

De omgeving van de Abeekvallei heeft nog bijzondere landschappelijke kenmerken. 
We maken kennis met die omgeving waar omstreeks 1530 onze beroemde schilder 
geboren werd. De Ooievaarsnest, zijn geboortehuis, is de ideale vertrekplaats. 
Ooievaarsnest Hoogstraat 4 Grote Brogel (Peer) 14.00 u 
Info: Paul Capals 011631289  0486224817 

  
  



                                                                                      KALENDER 2015                                               
                                                               
 

                                                                                                                                                                                                          _          
 

         JAARBOEK 2014 NATUURPUNT  
 77 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

Zondag 25 oktober 2015 
Wandelen bij de buren van NP Opglabbeek 

Natuurhistorisch landschapsherstel in de Vallei van de Bosbeek. 
De Bosbeekvallei kent een rijke geschiedenis.  
Het landschap evolueerde doorheen de eeuwen heen tot een lappendeken van 
verschillende biotopen. 
Tijdens de wandeling gaan we op zoek naar sporen van dit rijke verleden en de 
invloed ervan op de huidige beheerkeuzes. Het parcours is goed toegankelijk. 
Diepestraat loods van NP 9.00 u (Diepestraat inrijden van op de Molenweg, 200m aan 
de linkerzijde) 
info: Jelle Van den Berghe (0498300798) 
       Jan Hendrikx 0474407928 

 
Zondag 20 december 2015 

Winterwandeling Mullemer Bemden 
Beleef het winters landschap in de Dommelvallei met een tocht door de Mullemer 
Bemden. De gids geeft uitleg over de rustfase waarin de fauna en flora zich in deze 
periode bevinden en hoe de schapen overleven.  
Kringwinkel Peer, Steenweg Wijchmaal (Peer) 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 011635594  0496848538 

 
 

  PADDENOVERZETACTIES 
  zaterdagen 7, 14, 21, 28 maart 2015 om 20.00 u  
 
We organiseren zowel in Peer (Esmeralda Steenweg 
Wijchmaal) als aan het Broek (Gestelstraat) in Meeuwen 
publieke paddenoverzet-acties. 
Iedereen is welkom, maar houd er rekening mee dat 
kikkers, padden en salamanders niet houden van koud 
weer en pas trekken als het ’s avonds warmer is dan 8°C. 
Info: Robert Van Dingenen 011635594 
        Jan Paesen 011792564  0476351938 
 
 
 
 
  CURSUSSEN 
 
Snoeicursus fruitbomen zaterdag 21 februari 2015 om  14u00 
  
Pierre Zanders legt ons haarfijn uit hoe je fruitbomen snoeit om een goede oogst te 
krijgen en de bomen gezond te houden. Wie wil mag zelf met de snoeischaar aan de 
slag gaan. Na de cursus zijn er versnaperingen en drank.  
Geen inschrijving nodig voor deze gratis cursus.  
Welkom in het Monshof Monshofstraat 32 Reppel in de boomgaard  
aan de achterzijde 
 
info: Jan Hendrikx 011633854  0474407928 
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Cursus Word Natuurkenner april - juni 2015 
 
Een middellange laagdrempelige natuurcursus 
Natuur krijgt er een lokale invulling, concreet toegespitst op de 
verenigingswerking en activiteiten. De cursus is opgebouwd rond plaatselijke 
natuurgebieden, zoals de Dommel- en Abeekvallei, en thema's aangebracht 
door lokale vrijwilligers en werkgroepen. De doelstelling is om geïnteresseerde 
natuurliefhebbers te verenigen en nieuwe vrijwilligers warm te maken voor de 
werking van Natuurpunt en andere natuurverenigingen. 

Doelgroep: Geïnteresseerde leden, niet-leden en potentiële vrijwilligers. Er is geen 
vereiste van voorkennis over natuur of (de werking van) Natuurpunt. 
Duur: In 5 theoretische lessen en 5 belevingsactiviteiten word je ondergedompeld in 
de wonderlijke wereld van de natuur (en Natuurpunt). De inhoud van de lessen en de 
excursies worden aangepast aan het gebied of het thema. Bijkomende optionele 
lessen of excursies kunnen worden ingepland waarvoor (externe) gastdocent(en) 
worden ingeschakeld. Ook optioneel is een groepswerk of participatie aan evenement 
of happening mogelijk. 
Documentatie: Bij elke cursus hoort een uitgebreide cursuswebsite. De cursisten 
kunnen kopies van de power-points tegen kostprijs krijgen. 
Deelname: 4 €/deelnemer/dagdeel  
Lessen op donderdagen 23 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni. 
De excursiedata worden samen met de cursisten vastgelegd. 
 
Meer info binnenkort op onze website www.abeek.be en onze nieuwsbrief. 
of bij Jan Hendrikx 011633854  0474407928 
 
 
  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 18 januari  
zaterdag 21 februari  
  zondag 15 maart  
zaterdag 19 september  
  zondag 18 oktober  
zaterdag 21 november 
  zondag 20 december 
 
Dag van de Natuur zaterdag 21 november  
Een dag waar iedereen een halve of ganse dag de handen uit de mouwen kan steken.  
 
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom om 9.00 u en om 14.00 u 
Info: Freddy Janssens 0476306764 
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 De foto’s in dit jaarboek zijn van  

Jan Hendrikx, Freddy Janssens, Robert Van Dingenen,  
Eugene Vanoosterhout en Marcel Vanwaerebeke. 
Een aantal foto's zijn ook van onze wildcamera's. 
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