VOORWOORD
Het jaar 2015 is stilaan voorbijgegleden. Tijd voor een terugblik op het voorbije jaar
en een vooruitblik naar het nieuwe jaar “2016”.
We hebben de naam van ons jaarboek aangepast omdat onze afdeling MeeuwenGruitrode en Peer ook actief zal meewerken aan de uitbouw van het natuurreservaat
Dommelvallei. Wij zullen het gebied ten zuiden van de Omleidingsweg en de Weg
naar Wijchmaal voor onze rekening nemen. De voorbije jaren werden al gronden
verworven zodat de nieuwe beheerploeg al aan het werk kan in de Dommelvallei. In
het voorjaar hebben we een cursus “Word verkenner” georganiseerd. Deze cursus
was toegespitst op het werven van geïnteresseerden om mee te werken aan de
uitbouw van ons nieuw werkterrein rond de Dommel en Bollisserbeek.
Voor de uitbouw van het natuurreservaat Vallei van de Abeek is het beslist een goed
jaar geweest. Tijdens het extra-time jaar van het LIFE+ Abeek project zijn er nog veel
werken uitgevoerd.
Om de biodiversiteit in de vallei te verhogen werd gekozen voor een herstel van het
vroegere landschap en dat waren vooral hooilanden. Er stonden bijna geen bomen in
de vallei. De natuur heeft bezit genomen van de meeste gronden in de vallei.
Elzenbroekbossen vormen hier de climaxvegetatie. Door op verschillende plaatsen
de populierenaanplanten te verwijderen kregen we ruimte voor nieuw hooilanden. De
eerste resultaten zijn positief.
Om deze nieuwe natuur toegankelijk te maken voor iedereen werden er 3
plankenpaden aangelegd. De plankenpaden en de bijhorende bruggen over de
Abeek vormen het hart van een mooi wandelcircuit tussen de Dorpermolen in
Meeuwen en de Reppelermolen in Reppel. Dit wandelcircuit zal volgend jaar voor
iedereen open gesteld worden. De bebording van de wandelpaden wordt binnenkort
aangebracht. Over deze verwezenlijkingen kunt u meer lezen in dit jaarboek.
Met “onze“ school in Ellikom hebben we weer kunnen samenwerken om een mooi
project uit te werken en te verwezenlijken. Samen met de leerlingen werd een
prachtig bijenhotel gebouwd.
Onze dank gaat uit naar Wim met zijn ploeg die zoveel werk verzet om de natuur in
optimale conditie te houden. Bij het einde van het Life+ Abeek-project willen we ook
Robin en zijn Life-ploeg ook eens in de bloemetjes zetten. Het was een grote
opdracht die tot een goed einde is gebracht.
Het einde van het LIFE+ Abeek-project zullen we binnenkort vieren, en dat brengt
ons dan al in het nieuwe jaar. We zullen het vieren tijdens de voorstelling van het
mooie wandelparcours dat onze mooie Abeekvallei zal openstellen voor de
bezoekers, samen met de drie gemeentebesturen, die ook een flinke bijdrage
hebben geleverd.
Ons afdelingsbestuur is dit jaar uitgebreid. Anita en Martin zijn ons komen vervoegen.
Welkom in de groep. De Dommel en de Abeek zullen er goed bij varen!
Rest me dan nog u, beste leden, te danken voor uw vertrouwen en wens u allen een
opperbest nieuwe jaar.
- Prosit 2016 –

Paul Capals
_
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MEDEWERKERS
1. Bestuursleden
Voorzitter
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 12 89
GSM: 0486 22 48 17
e-mail: paul.capals@abeek.be
Secretaris& Penningmeester
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 38 54
GSM: 0474 40 79 28
e-mail: jm.hendrikx@skynet.be
Verantwoordelijken
- natuurgebied Vallei van de Abeek
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel Tel.: 011 63 37 27
GSM 0476 30 67 64
e-mail: freddy.janssens@abeek.be
Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen
GSM 0474 24 30 49
e-mail: eugene.vanoosterhout@telenet.be
- natuurgebied Dommelvallei (Boomen en Boomerheide)
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer Tel.: 011 63 55 94
GSM: 0496 84 85 38
e-mail: robertvandingenen@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
Martin Berben, Gestelstraat 34, 3670 Meeuwen Gruitrode
GSM 0475 28 85 65
e-mail: martinberben@hotmail.com
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
Anita Gielen, Steenweg Wijchmaal 11, 3990 Peer Tel: 011.63 57 74
GSM 0496 67 03 68
e-mail: anitagielen@hotmail.com
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
Jan Paesen, Salviastraat 15, 3670 Meeuwen Tel.: 011 79 25 64
GSM: 0476 35 19 38
e-mail: jan.paesen15@gmail.com
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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
Anita Gielen, Steenweg Wijchmaal 11, 3990 Peer
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
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer

4. Cel natuureducatie
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel
Eugène Vanoosterhout, Weg naar Ellikom 121, 3670 Meeuwen
Paul Capals, Kaulillerweg 35, 3990 Grote Brogel
_
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5. Afgevaardigden diverse adviesraden, verenigingen en werkgroepen
Cultuurraad Peer
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer
Cultuurraad Meeuwen-Gruitrode
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek
Adviesraad Leefmilieu Meeuwen-Gruitrode
--Adviesraad Milieu en Natuur van Peer
Anita Gielen, Steenweg Wijchmaal 11, 3990 Peer
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer
Kristine Zels, Apotheker Hendrixstraat 11, 3990 Peer
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Meeuwen-Gruitrode
Willy Lipkens, Tienderstraat 31, 3670 Neerglabbeek
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Peer
Jan Hendrikx, Laarderweg 57, 3990 Grote Brogel (plaatsvervangend lid)
Regio-overleg beheerteams Noord-Limburg
Anita Gielen, Steenweg Wijchmaal 11, 3990 Peer
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer
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
Wildbeheereenheid De Korhaan Peer
Wildbeheereenheid De Hei Meeuwen-Gruitrode
Jachtgroep Reppel
Freddy Janssens, Spinnerijstraat 2, 3990 Grote Brogel

_
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LEDEN

Aantal gezinnen

Aantal
personen

Jaar
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

MeeuwenGruitrode
28
36
45
57
56
69
74
79
69
63
63
77
82
94
98
87
83
88
92
98
103
98

Peer

Totaal*

36
52
88
103
106
121
114
120
91
83
90
101
128
130
125
120
123
128
122
121
124
132

64
88
133
160
162
190
188
199
160
146
153
178
210
224
225
208
208
219
217
223
232
237*

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

Ingeschreven op Nieuwsbrief Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer: 222 personen
_

5

JAARBOEK 2015 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

AFDELINGSWERKING

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 het ledenmagazine Natuur.blad, het tijdschrift
Natuur.Limburg en een welkomstpakket met gids voor 66 wandel- en fietstochten in
de prachtigste natuurgebieden van België.
De leden van de Natuurpunt-afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer ontvangen ons
Jaarboek Abeek en Dommel.
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 de Natuurpunt Winkel en bij vele van onze partners, zoals A.S.
Adventure, Schoenen Torfs.
De digitale tweemaandelijkse nieuwsflits van de afdeling Meeuwen-Gruitrode & 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.

_

6

JAARBOEK 2015 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

AFDELINGSWERKING
RED DE NATUUR

81.987. Dat is het totaal aantal handtekeningen onder de petitie "Red de natuur in je
buurt, Joke". Allemaal mensen die hoopten dat minister Joke Schauvliege natuurgebieden in de buurt, opgestart door lokale bewoners, niet zal laten vallen.
Vilvoorde, 5 december 2015 –
Natuurpunt reageert opgelucht
over de koerswijziging die Vlaams
minister van Natuur Joke Schauvliege heeft aangekondigd over de
herziening van het natuurbeleid.
Het zal mogelijk blijven om kleine
natuurgebieden op te richten en te
beheren. Ook de toekomst van
speelbossen, wandelpaden en ruiterpaden lijkt verzekerd, net zoals
natuurgebieden op gronden van
gemeenten en andere openbare
besturen. Dat kondigde minister
Schauvliege aan op de algemene
vergadering van Natuurpunt in Vilvoorde.
“Dit is een opsteker voor de duizenden vrijwilligers die zich inzetten
voor de bescherming van natuurgebieden in hun buurt”, zegt Lieven
De Schamphelaere, voorzitter van
Natuurpunt. “We willen minister
Schauvliege bedanken voor het
constructieve overleg van de afgelopen maanden.”
Dit is een belangrijke eerste stap. Maar er is nog werk aan de winkel om de toekomst
van de natuur in Vlaanderen veilig te stellen. Een aantal belangrijke dossiers liggen
nog op de plank: ruimte voor bos, natuurgebieden die niet onder Europese bescherming vallen, Europese instandhoudingsdoelstellingen, klimaatadaptatie. We hopen
dat minister Joke Schauvliege ook in deze dossiers slagkracht toont.
_
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OPSTART NATUURPUNTKERN DOMMELVALLEI PEER
Vorig jaar werd een reorganisatie (betere aflijning) van de afdelingperimeters van de
afdelingen actief in de Dommelvallei (Dommel en Bollisserbeek) doorgevoerd. Het
gaat om volgende afdelingen: Noord-Limburg, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren
en Meeuwen-Gruitrode & Peer. Voor deze vastlegging van de perimeters waren de
werkingsgebieden van deze afdelingen aan de Dommel in elkaar verweven, wat
soms een vreemde situatie was. De nieuwe perimeters vergemakkelijken de
afdelingswerking i.v.m. het beheer.
Daar kwam nog bij de Milieu- en natuurvereniging Werkgroep ISIS al haar
eigendommen in beheer gaf aan Natuurpunt.
Zodoende kreeg onze afdeling er in één klap een groot stuk natuur bij om te
beheren. Hierdoor ontstond de nood aan een groep die zich de uitbouw van het
natuurgebied
Dommelvallei
Peer
opvolgt. Het gaat voor ons om de
deelgebieden Boomen en Boomerhei.
Deze deelgebieden zijn volledig
gelegen in Europees vogelrichtlijngebied, specifiek voor weidevogels,
akkervogels en soorten gebonden aan
open terreinen. Ze zijn voor een deel
(omgeving Bollisserbeek en een deel
van de Dommelvallei) ook gelegen in
Europees habitatrichtlijngebied.
Op de Boomerhei bevindt zich één van
de laatste populaties in Vlaanderen
van de zeer zeldzame Knoflookpad.
Een Europees beschermde soort waar
de nodige actie voor nodig is om deze
populatie in stand te houden en een
kans te geven om uit te breiden.
Via de cursus ‘Word een Natuur.kracht’
en via een oproep in onze nieuwsbrief
werden geïnteresseerden gezocht om
aan te sluiten bij de kern Dommelvallei
van onze afdeling. Deze kern zal
werken als een onderdeel van de
afdeling Meeuwen-Gruitrode en Peer.
Er
werd
vooral
gedacht
aan
buurtbewoners, mensen waar de
Dommel of Bollisserbeek zowaar in hun achtertuin loopt, inwoners van Peer,
Wijchmaal en Hechtel. Mensen die zich echt betrokken voelen bij de Dommel.
Na de cursus ‘Word een Natuur.kracht’ hebben 8 deelnemers zich opgegeven of
interesse getoond voor deze werkgroep. Via de oproep in onze nieuwsbrief hebben
er zich nog 4 geïnteresseerden aangeboden. Daarnaast zijn er de 2 kartrekkers
Robert en Anita, Robert fungeert eveneens als terreinbeheerder. In totaal dus een
14-tal geïnteresseerden, wat een mooi groepje is om mee te starten.
Andere geïnteresseerden kunnen nog steeds contact op nemen met ons.
_
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Robert Van Dingenen

_
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PERS
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BEZOEK ONZE WEBSITE: www.abeek.be
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Voor het LIFE+project Abeek:
www.life-abeek.be
Surf ook naar www.abeek.waarnemingen.be
voor alle flora- en faunawaarnemingen in ons
werkingsgebied

_
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RESERVATENWERKING VALLEI VAN DE ABEEK

VEILIGSTELLING
In 2015 werd 5,5 ha aangekocht, waarvan voor 1,7 ha een notariële akte nog moet
opgemaakt worden in 2016.
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt op dit moment 209,67 ha.
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in:
Wijshagen:
Meeuwen:

Plockroy het gehucht (0,92 ha)
Vliegeneindebemden (0,29 ha)
De Goorten (0,61 ha)
Poelbemden (0,14 ha)
Klokbemden (0,08 ha)
Schaeps Dijk (0,34 ha)
De Gielisbemden (0,42 ha)
Berenheidebemden (0,54 ha)
Jaegerschoor (0,14 ha)
Duivelsbroek (0,75 ha)
Ellikom:
Meeuwerkant (0,23 ha)
Grote Brogel: Vindelsbosch (0,59 ha)
Reppel:
In de Nouwen (0,07 ha)
Reppelerbemden (0,32 ha)
Schooterbemden (0,03 ha)

181,76 ha is momenteel erkend
als natuurreservaat.

_
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6e JAAR LIFE ABEEK
Het LIFE-project werd nog een jaar verlengd.
Een behoorlijk aantal inrichtingswerken kon nog
uitgevoerd worden.
Van zuid naar noord:
Grote Heide aan de Gestelstraat Meeuwen
Als laatste grote Life-werk werd de boomopslag in de verboste heide ter hoogte van
de Gestelstraat verwijderd. Ongeveer 1 ha heide kon worden hersteld.
Plockroy Wijshagen
Het vroegere weekend-vijvergebied
van
Plokroy
werd
in
oktober-november
verder opengemaakt.
Beton en golfplatenoeverbetuining
werd
verwijderd. De sliblaag
werd uit drie vijvers
gehaald, twee vijvers
werden hiermee aangevuld. De Abeek werd verlegd naar haar vroegere loop.
Grotendeels zal dit een open vijvergebied blijven, het deel met de slibvijvers zal terug
verbossen.
De Goorten Meeuwen
Een sparrenbos, dat
stilaan uiteen viel en
een recent verbost
terrein konden gekapt
worden. Het grootste
deel van het terrein
werd genivelleerd en
enkele diepe putten
werden gedempt. Dit
deel (2,2 ha) zal terug
in gebruik genomen
worden als hooiland. Een randzone langs de Abeek en het bovenste deel van het
vroegere sparrenbos (1,0 ha) kan spontaan ontwikkelen naar een inheems bos.
Een poel werd heraangelegd.

_
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Klokbemden Meeuwen
De streekvreemde
begroeiing,
voornamelijk sparren, en
draadafsluiting bij 2
vijvers
werd
verwijderd.
De
oeverbescherming
bestaande
uit
asbestgolfplaten
werd
door
een
gespecialiseerde
firma
verwijderd.
Opgehoogde oevers werden genivelleerd.
Berenheidebemden Meeuwen
Restanten (draad,
houten bergruimte,
beton en streekvreemde struiken)
van
een
weekendverblijf werden
in het voorjaar en
ook nog bij de Dag
van
de
Natuur
verwijderd.

Oyevaersnesthofsveld Grote Brogel
Hier
werd
een
plankenpad van 60
m aangelegd van de
weide naar de stuw
ter hoogte van de
vroegere Slagmolen
van
Ellikom.
Hierdoor kan het
wandelnetwerk
vanuit
EllikomErpekom verlengd worden met ook een traject langs het Ooievaarsnesthof.
Afwerking in 2016.

_
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Aen de Slagmolen Ellikom
De sparrenaanplanten bij het vroegere weekendverblijf op de grens Ellikom-Reppel
werden gekapt, ontstronkt en geplagd (teelaarde afgevoerd). Het bovenste deel van
het terrein, dat moet
evolueren naar heide
en heischraalgrasland,
werd afgerasterd om
begrazing toe te laten.
De oevers van de
vijver werden grotendeels afgeschuind.
In het onderliggende
natte terrein werden
elzen
en
wilgen
gekapt
om
terug
plaats te maken voor hooiland. Dit was in de jaren '80 van de vorige eeuw een van
de waardevolste stukken van de vallei. Hopelijk komt dit terug na een aantal jaren
hooilandbeheer. Als is de situatie daar ook niet meer dezelfde als toen, toen het
waterpeil in de Abeek een halve meter lager stond en het terrein nu regelmatig
overstroomt.
Aabemden Grote Brogel en Steenbroek Reppel
Half oktober- begin
november werd een
235 m lange plankenpad van de Aabemden
over de Abeek naar
het Steenbroek aangelegd.
Dit moet het mogelijk
maken dat ook hier in
een
lus
kan
gewandeld
worden,
ook bij hoog water. De
toegangsweg naar het plankenpad wordt in 2016 verbeterd.
Monsbemden Reppel
De herinrichting van
het
vijvergebied
Monsbemden
werd
afgerond
met
de
aanleg van een vogelkijkhut.
Een afscherming moet
nog geplaatst worden

_
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Diverse locaties
Door het beheerteam
werd in de zomer op
een 4-tal locaties
elzenbroek hersteld
door het ringen van
nog
overblijvende
populieren.
In
november
–
december
werden
nog enkele populierenaanplanten
gekapt bij de Slagmolenbemden (Meeuwen) Klokbemden (Berenheidemolen), Aen het Steenbroek en
Reppelerbemden.
Het verwijderen van reuzenbalsemien (voornamelijk in Reppel) en Amerikaanse
vogelkers en Amerikaanse eik (valleirandbossen) werd voortgezet.
Info
Eind van het jaar werd het lekenrapport (folder Abeekvallei Op stap) afgewerkt, dat
bij alle inwoners (die geen sticker hebben die aangeeft dat ze geen reclame willen)
bedeeld wordt.
Ook de wandelfolder van de Abeekvallei is af. De infoborden van zowel SintMaartensheide - De Luysen als de Abeek worden vervangen.

Meer info over het LIFE+ project Abeek vind je op:
www.life-abeek.be
http://www.natuurpunt.be/publicaties-life-abeek (brochures, folders, artikels in pdf)

_
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Life + Abeek- team
Gedurende 6 jaren werd dankzij de Europese steun samen met het LIFE-team en
samen met vrijwilligers een grootschalig natuurherstel uitgevoerd in de Europese
habitatrichtlijngebieden van de Vallei van de Abeek en Sint-Maartensheide – De
Luysen. In de jaarboeken van 2010 t.e.m. 2015 is het natuurherstel beschreven in
ons deel van het projectgebied.
Robin Rotsaert als LIFE- coördinator
stelde de inrichtingswerken voor,
volgde deze op en was de
contactpersoon naar de afdeling, de
gemeentebesturen, de uitvoerders en
de bevolking.
Kris Boers als beleidsmedewerker en
Koen Swinnen als administratief
medewerker zijn later bijgekomen voor
het aanvragen van vergunningen, de
administratie en communicatie.
De voor het project Abeek en voor het project Itter en Oeter aangeworven LIFEarbeiders voerden de eerder kleinschalige inrichtingswerken uit. Een aantal
aannemers zorgde voor grootschalige inrichtingswerken.

De eerste LIFE-ploegleider was Bert Teunkens, in 2014 heeft Pieter Van Ham zijn
taak overgenomen. De contacten met de mensen van deze ploeg waren altijd
gemoedelijk en aangenaam ondanks de niet altijd ideale werkomstandigheden. Er
was een kameraadschappelijke sfeer binnen die groep wat zich vertaalde in het
goede werk dat zij afleverden. Zij volgden regelmatig cursussen om zicht te krijgen
op natuurwaarden en bijscholing naar veiligheid van gebruik van machines.
De afdeling wenst dan ook Robin Rotsaert, Kris Boers, Bert Teunkens, Pieter Van
Ham, Rubin Michiels, Kim Bongaerts, Joost Bruninx, Kobe Geens, Jentje Konings en
Jan Schildermans te bedanken voor hun inzet en geleverde prestaties in de
Abeekvallei. Ook Kobe Janssen, Stefan Versweyveld en Bert Delanoeije voor het
voorbereiden en mee-ondersteunen van het LIFE-project.

_
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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
enkele
defecte
maaimachines
werd
de
tweede maaibeurt later (in
september
en
oktober)
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:
opruim van restanten van
een weekendverblijf, snoeien van een overhangende houtkant, vrijmaken van
wandelwegen, …
Op een 4-tal zomeravonden werden de haag rondom het Monshof gesnoeid,
populieren geringd en reuzenbalsemien uitgetrokken.
Op de Dag van de Natuur werd door een 15-tal vrijwilligers aardig wat werk verzet.
De laatste restanten (vooral beton) van een weekendverblijf werden afgevoerd.
Enkelen brugjes over zijbeken van de Abeek werden geplaatst.
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.
Ook leerlingen van de school Agnetendal kwamen weer meer dan een handje
toesteken. Wilgenopslag en een deel van een houtkant werd afgezaagd. Het takhout
werd versnipperd.
Zie hiervoor verder in dit jaarboek.
_
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GALLOWAYS
Onze 9 galloways verbleven, zoals vorige winters, op het Smeetshof in Bocholt. De
dieren werden op 7 mei verdeeld over 3 locaties: omgeving Monshof (2 koeien en 2
kalveren), Oyevaersnesthofsveld (3 koeien) en Donderslag (3 ossen).
De koeien van Oyevaersnesthofsveld verhuisden begin juli nog naar het
Steenbroek, eind augustus naar de Meeuwerkant en terug naar Oyevaersnesthofsveld half september.
De ossen verhuisden begin
juli van de Donderslag naar
de Bullen terug Donderslag
begin september.
Op 9 december werden alle
dieren terug naar het
Smeetshof gebracht voor
overwintering.

SCHAPEN
In de zomer en het najaar
zette de Boender Border
Collie Club een kudde van
35 Veluwse heideschapen
en Ardense voskoppen in
om de graslanden en heides
bij de Molenberg, Aen de
Slagmolen en Steenbroek te
begrazen.
Ook rond het Monshof wordt
er reeds lang met schapen
(na)begraasd.
PAARDEN
In het najaar graasden ook 2
paarden op de weide van
het Steenbroek.

_
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1: 'Maastrichterheide - Grote Heide - Donderslagheide - Kolis'
Gemeente:
Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen en Wijshagen)
Locatie:
Randzone noordelijk en oostelijk van het Militaire domein Schietveld van MeeuwenHelchteren (brongebieden Abeek)
Veiligstelling:
In deze zone werden in 2015 geen bijkomende
percelen gehuurd of aangekocht.
De oppervlakte van het natuurreservaat gelegen
in deze zone bedraagt 20,29 ha.
Inrichting en beheer:
In deze zone gebeurden geen inrichtingen meer.
De 3 gallowayossen graasden afwisselend op de
heide van de Donderslag en op De Bullen.

Groentje op Maastrichterheide

_
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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 4 locaties percelen aangekocht:
- Plockroy het gehucht: 2 elzenbroekbossen, opp. 0,92 ha,
- Vliegeneindebemden: elzenbroekbos 0,29 ha,
- De Goorten: een gekapt populierenbos, opp. 0,61 ha,
- Poelbemden: rietland met boomopslag opp. 0,14 ha.
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 39,56 ha.
Inrichting en beheer:
In de maanden juli tot
september werd door een
aannemer op de Goorten een
vroeger hooiland hersteld. Een
sparrenbos en verbost terrein
werden gekapt en genivelleerd.
De randzone langs de Abeek en
het bovenste deel van het
vroegere sparrenbos zullen
spontaan ontwikkelen naar een
inheems bos. Een poel werd
heraangelegd.
In november werd het terrein
met 5 weekendvijvers In den
Damp Wijshagen door dezelfde
aannemer terug opengemaakt
door het kappen van de
resterende
bomen.
De
restanten
van
vroeger
weekendverblijf
werden
verwijderd. Het slib uit 3 vijvers
werd
verwijderd.
Daarmee
werden de 2 andere vijvers
opgehoogd.
De percelen in de Voorbroeken
werden door een landbouwer
tweemaal gemaaid.
De Sociale werkplaats werden
maaiwerken uitgevoerd in de
Pastorijbemden en Vliegeneindebemden.

_
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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: hooiland en bosje, opp. 0,34 ha,
Klokbemden (0,08 ha),
De Gielisbemden (0,42 ha),
Berenheidebemden (0,54 ha),
Jaegerschoor (0,14 ha),
Duivelsbroek: enkele delen (0,75 ha) van het grote elzenbroekbos,
Meeuwerkant: populierenaanplant van 0,23 ha.
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 59,64 ha.
Inrichting en beheer:
In de Berenheidebemden ruimden vrijwilligers ruimden in 2 voormiddagen de
restanten van een
weekendverblijf op.
Om elzenbroekbos te
herstellen werd door
een aannemer in de
Klokbemden de streekvreemde begroeiing,
een populierenrij en
draadafsluiting bij 2
vijvers verwijderd.
Opgehoogde
oevers
werden genivelleerd.
Een populierenbos op de Slagmolenbemden werd gekapt.
Over een lengte van 200 m werd op onze gronden Over de beek bij de Hoogmolen
de dijk van de Abeek door de provincie hersteld.
De kleine hooilanden en een deel van de rietlanden op de Erpecommerbemden
werden gemaaid door
de Sociale werkplaats.
Leerlingen
van
Erpekom en Ellikom
hielpen hierbij.
De weide Aen het
Kwaed Straetje (Ellikom) werd tweemaal
gemaaid.
Het perceel Meeuwerkant in Ellikom werd
tussen 29 augustus en 12 september door 3 gallowaykoeien 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 2015 op een
4-tal locaties bijkomend aangekocht
Vindelsbosch (0,59 ha)
In de Nouwen (0,07 ha)
Reppelerbemden (0,32 ha)
Schooterbemden (0,03 ha)
De totale oppervlakte bedraagt
momenteel 89,83 ha, waarvan 37,87
ha in Reppel.
Inrichting en beheer:
Aen de Slagmolen Ellikom werden
door een aannemer de sparrenaanplanten
bij
het
vroegere
weekendverblijf gekapt, ontstronkt en
geplagd. Op het onderliggende natte
terrein werden elzen en wilgen gekapt
om terug plaats te maken voor
hooiland. Het bovenste deel van het
terrein, dat moet evolueren naar
heischraalgrasland, werd afgerasterd
om begrazing toe te laten. De oevers
van de vijver werden grotendeels
afgeschuind.
Een aannemer legde een plankenpad
(235 m) aan in oktober-november
doorheen De Aabemden over de
Abeek naar het Steenbroek. Ook een
korter plankenpad (60 m) naar de
Slagmolen werd deels gerealiseerd in
november.
Dezelfde
aannemer
zorgde
in
december ook voor de kijkhut op de
kelder
van
een
vroeger
weekendverblijf in de Monsbemden
(Reppel).
Populieren werden gekapt op een
perceel Aen het Steenbroek en in de
Reppelerbemden door een houtkoper.
Het beheerteam ringde een aantal
_
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populieren Aen het Steenbroek en in de Schooterbemden. Randbomen aan de
Binkermolen werden door arbeidersploeg omgelegd.
De weide onder de Ooievaarsnest werd tussen 7 mei en 2 juli en tussen 12
september en 9 december begraasd door galloways.
Op het Monshof graasden 2 gallowaykoeien en 2 –kalveren tussen 7 mei en 9
december.
De weide Aan het Steenbroek werd tussen 2 juli en 29 augustus begraasd door 3
gallowaykoeien. In het najaar werd dit
perceel begraasd door paarden.
De Boender Border Collie Club zette
een
kudde
van
35
Veluwse
heideschapen en Ardense voskoppen
in om de graslanden en heides bij de
Molenberg, Aen de Slagmolen en
Steenbroek te begrazen.
Ook rond het Monshof wordt er reeds
lang met schapen (na)begraasd.
Op het Monsveld werd gestart met het
hakhoutbeheer bij de aangelegde
houtkanten.
In een periode van 9 jaar, wordt elk
jaar 1/9 van de houtkanten afgezet.
Het hout dient als brandhout, het
takhout werd versnipperd. Klassen
van Agnetendal, Grote Brogel en
Reppel voerden uit.
Op onze percelen Nelishofsveld en
Monsveld zaaiden we zoals de vorige
jaren begin juni graan, boekweit en
een bloemenmengsel 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.
De Sociale werkplaats maaide twee
keer
de
hooilanden
van
Exelmanshofsveld-Schoutenhofs veld,
Molenberg, Steenbroek, AabemdenNelishofsveld en rond het Monshof.
In
september
hooiden
de
Wildbeheereenheid
(WBE)
De
Korhaan een deel van de percelen in
De Aabemden
Freddy Janssens

_
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RESERVATENWERKING
DOMMELVALLEI
In augustus 2015 werd de tweede uitbreiding
van het erkenningsdossier ingediend voor het
natuurgebied Dommelvallei, gelegen in de
gemeenten Overpelt, Peer, Hechtel-Eksel en
Houthalen-Helchteren.
Het natuurgebied Dommelvallei omvat
volgende deelgebieden (visieperimeters of
projectgebieden), van noord naar zuid:
- Dommelvallei Noord
- Resterheide
- Boomen
- Boomerhei
- Heihuiskens
- Osseven
Onze afdeling beheert
Boomen en Boomerhei.

de

deelgebieden

ZONE 1: Deelgebied 'Boomen'
Gemeente:
Peer (Peer en Wijchmaal)
Locatie:
De valleien van de Dommel tussen de N73
Noordweg en Burkel en de Klein beek en de
Houterstraatloop ten zuiden van de N73.
Veiligstelling:
Er zijn in dit deelgebied in 2015 geen percelen gekocht of gehuurd. Er is wel nog een
aankoopdossier in behandeling. De oppervlakte in deze zone bedraagt 17,2 ha (13,6
ha in eigendom en 3,6 ha in huur van Werkgroep Isis).
Inrichting en beheer:
Er wordt gestreefd naar een open landschap van graasweides, hooilanden en kleine
landschapselementen, afgewisseld met enkele kleinere boskernen.
Het historische Ferrarisbos ter hoogte van toponiem Boomen (nu deels nog
naaldhoutaanplanting), zal omgevormd worden naar inheems loofbos met herstel
van de eeuwenoude knotbomen en hakhoutstoven.
Voor een nieuwe gebruiksovereenkomst van de weide aan de Broekstraat wordt
overlegd met de landbouwer, die het terrein momenteel laat begrazen door zijn
koeien.
_
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Weide Broekstraat
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ZONE 2: Deelgebied 'Boomerhei'
Gemeente:
Peer (Wijchmaal)
Locatie:
De Bollisserbeek, ten oosten van het spoorwegfietspad, en aangrenzend bos- en
landbouwgebied.
Veiligstelling:
Er zijn in dit deelgebied in 2015 geen percelen gekocht of gehuurd. Er is wel nog een
aankoopdossier in behandeling. De oppervlak in zone 2 bedraagt 3,9 ha.
Inrichting en beheer:
In het noordelijk deel van dit deelgebied is het behoud van relicten droge en vochtige
heide- en venhabitats essentieel, in combinatie met inheems loofbos.
Naaldhoutomvormingen zullen nodig zijn om deze habitats te herstellen.
De doelstelling van het zuidelijk deel van dit deelgebied staat volledig in teken van
behoud en biotoopverbetering van de Europees beschermde soorten Knoflookpad en
Kamsalamander. Het beheer wordt ook afgestemd op akkervogels zoals geelgors.
De reeds aanwezige en mooi ontwikkelde broekbossen zullen behouden blijven als
uniek boselement in dit overwegend open landschap.
Er werd een nieuwe gebruiksovereenkomst afgesloten met een landbouwer uit
Wijchmaal voor de begrazing van een weide aan de Bollisserbeek.

Weide Jan Ceyssens

Robert Van Dingenen
EN
_
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2015
Ook in 2015 werd hard ingezet op educatief natuurbeheer.
Natuurpunt dankt dan ook de vrijwilligers die hebben meegeholpen, ook de arbeiders
van de Sociale Werkplaats en begeleidster Evelyn Abeck.
Hierna 2 verhalen die ook op het regionieuws verschenen zijn, het verhaal van het
“BIJ”-zonder project 2de graad school Ellikom met tussenin foto's van de vele
activiteiten rond het educatief natuurbeheer.
Leerlingen Pieter Breughelschool beheren gras- en rietland
De leerlingen van het 4de,
5de, en 6de van de Pieter
Brueghelschool Erpekom
speelden op 9 oktober een
thuiswedstrijd
bij
het
natuurbeheer
aan
de
Erpecommer
Bemden.
Projectmedewerkster
Evelyn gaf de aanzet tot
de werken terwijl de
leerkrachten het goede
voorbeeld gaven. Werken
en spelen een ideale
combinatie
om
het
vooropgestelde doel te
bereiken.
Met vereende krachten
harkten zij het afgemaaide
gras en riet bijeen en
transporteerden het naar een container. Tevens maakte zij de directe omgeving van de
wateronderzoekspoel vrij zodat deze meer licht krijgt. De school van Erpekom heeft net
als Ellikom het peterschap over dit gebied.
www.hbvl.be/peer Jan Hendrikx
Leerlingen 5des Klim-Op
Meeuwen ervaren en
beleven verscheidenheid
in natuur
Vijfenveertig
leerlingen
van juf Anita en juf Els
werden aan Den Damp
door gidsen Evelyn en Jan
begeleid in natuurbeleefmomenten
en
wateronderzoek. Basis van de
wandeling
was
de
verscheidenheid
in
landschap en verscheidenheid van leven.
Voor de voorouders van
deze eigenste kinderen
_
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waren de hooilanden langs de Abeek een bron van inkomsten. Tevens waren zij een
leefomgeving van unieke dieren en planten typisch voor ons Kempisch landschap en
natuur en een bron van biodiversiteit. Door huidige ingrepen worden enkele verboste
hooilanden terug omgevormd tot waardevolle hooilanden met als doel de
verscheidenheid in landschap en verscheidenheid in leven terug te bereiken. De Abeek
aan het broek vertrekkend als kleine beek, gevoed door kwel- en oppervlakte water
ontpopt zich tot een prachtige meanderende beek in het landschap van MeeuwenGruitrode en omliggende gemeenten. Kikkers en padden waren door hun
beweeglijkheid, bouw en kleur een perfect leerobject. De heide, typisch voor ons
landschap wordt beheerd om zich verder te ontwikkelen en haar plaats in de landschapslevensverscheidenheid te behouden. Het werd een interactieve conversatie tussen gids
en leerlingen en waaruit bleek dat zij verbanden kunnen leggen tussen licht, ruimte,
plant, dier en verscheidenheid. Educatieve medewerkster Evelyn begeleidde de
kinderen bij het wateronderzoek in de vijver en de Abeek. Op onverklaarbare redenen
was er geen of weinig beweging in het water. Als alternatief werden bodemdiertjes en
anderen diertjes gezocht en benoemd zoals kevers, wormen, sprinkhanen, spinnetjes en
pissebedden. Met de voorhanden zijnde elementen zoals eikels, bomen en bladeren
werd een bosspel gespeeld. In dit spel konden de kinderen zichzelf vinden en leerden ze
natuur en mogelijkheden in en van de natuur kennen.
www.hbvl.be/meeuwen-gruitrode

Jan Hendrikx

VBS Reppel

_
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VBS Klim-op Meeuwen

VBS Ellikom
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VBS Erpekom

VBS Grote Brogel

_
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“BIJ”-zonder project 2de graad school Ellikom
Het geslaagd Kunst- en Natuurproject 2014: “Ontdek de geheimen van de Abeekvallei” inspireerden Johan Loenders en Annemie Housen om ook een tweede sensibiliseringsproject op te starten. Leerlingen en hun leerkracht wilden immers de inwoners van
Ellikom bewustmaken van het belang van bijen en in het bijzonder
de wilde bijen, voor de voedselvoorziening van mens en dier.
Daarom startten de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar hun
“BIJ”zonder project.
Enerzijds wilden de leerlingen acties ondernemen om wilde bijen te helpen bij het
vinden van voedsel, anderzijds zorgden de leerlingen samen met vrijwilligers van
Natuurpunt voor een geschikt onderkomen. Het jaarlijks dalend aantal bijen zal op
termijn grote gevolgen hebben voor de mens. En hier wilden de leerlingen wat aan
doen.
Het was van groot belang dat de kinderen goed geïnformeerd waren. Imker en bijenkenner Jan Mackowiak gaf hiervoor een goede aanzet. Hij leerde de kinderen alles
over bijen: over de bouw, de levenscyclus van de bij en de productie van honing. Bovendien zagen de leerlingen al snel in dat bijen door hun voortdurend bestuiven van
de bloesems van bomen en planten mee ervoor zorgden dat deze planten vruchten
konden dragen.
Bij de kinderen ontstond al snel het idee om samen een bijenhotel te bouwen. Dit
idee kreeg snel vorm wanneer alle betrokken personen rond de tafel gingen zitten.
Juffrouw Annemie, klasleerkracht uit de 3de en 4de klas wist als geen ander het
“BIJ”zonder bijenproject in goede banen te leiden.
Afspraken werden gemaakt, kinderen verzamelden materiaal voor het bijenhotel. Er
werd een mascotte gekozen, elk groepje werkte in een groepsmap waarin ideeën,
gedichtjes, tekeningen werden verzameld, allerlei dingen die gebruikt konden worden
voor het bijenproject. Bamboe, riet, dennenappels, houten schijven van boomstammen – voorzien van kleine gaatjes zodat bijen hier haar intrek zou kunnen nemen.
De handige Harry’s van Natuurpunt zoals Eugene, Jan, Jan, Willy en Martin maakten
samen met de leerlingen en Johan het kader voor het bijenhotel.
Op deze manier kreeg het bijenproject stilaan vorm.
Om van dit project een duurzaam en krachtig project te maken, was het noodzakelijk
om rondom de leerkracht en leerlingen een stevig netwerk op te starten. Zo zou het
werk niet rusten op de schouders van de klasleerkracht alleen. En dit lukte: dankzij
de vrijwilligers van Natuurpunt:
En de kinderen, zij genoten van het eerste moment tot het moment dat hun bijenhotel
op plechtige wijze werd geopend. De leerlingen zijn erg fier op het resultaat. Regelmatig gaan zij samen met ouders of grootouders eens langs bij hun bijenhotel om te
kijken of dit wel wordt bezocht door de bijen. En inderdaad, iedereen kon vaststellen
dat na korte tijd veel wilde bijen hun onderkomen hadden gevonden in hun nieuwe
woonst.
Voor dit project werd een subsidieaanvraag ingediend via MOS: “Milieuzorg op
school”. De deputatie van de provincie Limburg keurde deze aanvraag goed en zo
kwamen weer financiële middelen vrij om de kosten die met dit project gepaard gaan,
te kunnen betalen.
_
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24 juni 2015 was de einddatum van het “BIJ”zonder project. Dan zou het bijenhotel
en de inmiddels prachtige bloemenweide plechtig worden geopend. Uitnodigingen
werden gemaakt door de leerlingen, lekkere hapjes (honingkoekjes) werden klaargemaakt voor ouders en grootouders en alles werd klaargezet voor een sfeervolle
opening van het bijenhotel, midden in het prachtige gebied van de Abeekvallei in Ellikom.
Tijdens de opening werd een vouwfolder aan de belangstellenden overhandigd om
dit bijenproject aan het grote publiek te promoten.

Onder ruime belangstelling van ouders, grootouders en sympathisanten werd door
de leerlingen een spel opgevoerd waarin zij op een ludieke wijze met hun positief
verhaal de anti-bij partij (gespeeld door juf Annemie), overtuigden van het nut en
noodzaak van bijen en hun natuurlijke omgeving. Tevens werd er in de klas een tentoonstelling opgesteld waar de aanwezigen de werken, tekeningen, verslagjes en
bloemstukken konden bewonderen.
Daarna werd aan Meeuwerkant door Johan Loenders bij het bijenhotel het “BIJ”zonder project 2de graad toegelicht. Vanuit de gemeente Meeuwen-Gruitrode was er
als blijk van waardering een afvaarding van het schepencollege. De kinderen waren
gastvrouw en gastheer voor de aanwezigen. Ieder bracht zijn of haar verhaal, op basis van hun opgedane ervaringen en interpretaties in de loop van dit project. Onder
een stralende zon en in de prachtige omgeving van het natuurgebied Abeekvallei
werd het lint doorgeknipt en was een nieuwe broedplaats voor de wilde bijen officieel
geopend.
Jan Hendrikx en Johan Loenders
_
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Red de egel project 1ste graad school Ellikom
Project egelhuis 1ste graad is het vervolg op de het BIJ-zonder
project 2de graad en Kunst- en Natuurproject 3de graad.
“Red de egel” dit is wat de kinderen van het eerste en tweede leerjaar dachten na de uiteenzetting van Evelyn Abeck van Natuurpunt. De kinderen staken de handen uit de mouwen en namen
samen met juffrouw Inge het initiatief om de egels in de buurt van
de school te beschermen.
Egels zijn nuttige dieren. De grootste
vijanden zijn echter de auto’s.
Binnenkort zullen de egels hun winterslaap aanvatten. Als slaapplaats zoeken zij dan een plekje tussen stapels
hout. Hier brengen de egels dan de
winter door.
De kinderen knutselden samen met
Martin van Compostpunt en Eugene,
Willy, Jan, Ludo en Evelyn van Natuurpunt een echt egelhotel in mekaar.
Hiervoor gebruikte ze het restmateriaal
dat Martin had meegebracht.
Om te vermijden dat katten naar binnen zouden dringen maakte ze een
gangetje en het egelhotel werd daarna
afgewerkt met een schoorsteen voor
de verluchting.
In groep werd het egelhuisje in de
buurt van de school naar een veilig
plekje langs een veldwegje gebracht
en afgedekt met bladeren en twijgen.
De opening van het gangetje werd
vrijgehouden zodat de egel vrij toegang heeft tot zijn nieuwe slaapplaats
voor de winter. Na de winter kan de
egel vrij in de natuur rondlopen en
weer nuttig zijn.
Met warme choco werd deze activiteit
afgesloten.

_
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Overzicht Educatief natuurbeheer 2015
Aantal
Natuurgebied
leerlingen

School

Datum

VBS De Puzzel
Kleine-Brogel

8/05/2015 nm

21

Molhem Dommelvallei

wandeling en wateronderzoek

Sint-Elisabeth
Wijchmaal

05/03/2015 nm

22

Vallei van de Bollisserbeek
Resterheide Hechtel

beheerwerken heideherstel

03/03/2015
vm nm

48

Vliegeneinde Meeuwen

beheerwerken
aanplant wilgen

29/05/2015 nm

48

In den Damp Wijshagen

wandeling en
wateronderzoek

5/10/2015 nm

45

In den Damp Wijshagen

wandeling en
wateronderzoek

15/10/2015 vm
nm

48

Pastorijbemden Meeuwen

beheerwerken
graslandbeheer

27/06/2015
vm nm

19

Aen de Slagmolen Ellikom en
Abeek Reppel

wandeling en
wateronderzoek

13/11/2015 vm

19

Monsveld Reppel

beheerwerken
houtkantbeheer

27/03/2015
vm nm

10

De Bullen Meeuwen

beheerwerken bestrijding Amerikaanse vogelkers en wandeling

08/05/2015 nm

17

Aen de Slagmolen Ellikom

wandeling en
wateronderzoek

16/10/2015 vm

17

Monsveld Reppel

beheerwerken
houtkantbeheer

08/05/2015 vm

14

Erpecommer Beemden

wateronderzoek

Erpecommer Beemden

beheerwerken
hooilandbeheer

VBS Klim-op
Meeuwen

VBS Reppel

VBS Klim-op
Plockroy

Activiteit

VBS Grote-Brogel

VBS Erpekom
09/10/2015 nm

VBS Ellikom

Agnetendal Peer

10/03/2015 vm

15

Brogelerweg Ellikom

overzetactie amfibieën

20/03/2015 nm

15

Erpecommer Beemden

wateronderzoek

9/10/2015 nm

15

Erpecommer Beemden

beheerwerken
hooilandbeheer

24/06/2015 vm

14

School en
Meeuwerkant Ellikom

bijenproject
slotmoment

1/12/2015 nm

25

School en
directe omgeving Ellikom

project egelhuisje
maken en plaatsen
egelhuisje

7/10/2015 vm

40

Monsveld Reppel

beheerwerken
houtkantbeheer

Jan Hendrikx
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CURSUSSEN
Snoeicursus 21 februari 2015
Grootfruit ligt goed in de markt, bewijze de 30 inschrijvingen voor de snoeicursus fruit
gegeven door VELT Peer en Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer in de boomgaard van het Monshof in Reppel.
In onderlinge afspraak werd afgestapt van theoretisch gedeelte in de voormiddag.
Het bleek voldoende te zijn om via het praktisch gedeelte de boodschap over te
brengen.
Pierre Zanders van VELT deed weer wat van hem verwacht werd, hij is naast vakkundige lesgever ook animator om de cursisten aan te sporen zelf de snoeischaar ter
hand te nemen om de opgedane ervaring van voorgaande jaren om te zetten naar
kennis en kunde.
Enkele leden van VELT gaven het goede voorbeeld. Aan de hand van hun snoeiwerk
evalueerde Pierre het snoeiwerk en nam dit mee in het verder verloop van de snoeiles. Basis blijft verjongen van de fruitbomen en productievermeerdering van het fruit.
VELT demonstreerde met een hakselaar de mogelijkheid om het snoeihout te hakselen en te laten composteren.
Deze hakselaar kan bij de
vereniging gehuurd worden.
Frieda Pauwels, eigenares
van de boomgaard, is naast
natuurliefhebster pur sang
gastvrouw om de mensen de
kans te geven deze snoeicursus te volgen.
Na afloop werd in de schuur
van het Monshof warme biowijn, warme choco en bioversnaperingen aangeboden door
VELT en Natuurpunt en gaf
deze cursus een extra winters
cachet.

Jan Hendrikx
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Cursus ‘Word een Natuur.kracht’
Het doel van deze cursus was een ledenwerving
voor de afdelingen van Natuurpunt die actief zijn in
de Dommelvallei in Peer. Het werd een
laagdrempelige natuurcursus met als doelpubliek
voornamelijk inwoners (met interesse voor de
natuur) van de gemeenten grenzend aan de
Dommel en Bollisserbeek.
Deze cursus was een samenwerking tussen
afdeling Meeuwen-Gruitrode en Peer en de afdeling
Hechtel-Eksel. De organisatie was in handen van
NP-afdeling Meeuwen - Gruitrode & Peer en
Natuurpunt Educatie (Nathalie Dekoning).
Tijdens vijf thema-avonden en vijf belevings-activiteiten konden de cursisten kennis
maken met de, voor hen misschien onbekende, natuurpracht van de Dommelvallei in
Peer en Hechtel-Eksel.
Thema-avonden
23 april: - Introductie cursus en
kennismaking door Robert Van
Dingenen
- Landschap en geologie door Jaak
Weltens
7 mei: Habitat en vegetatie door
(biodiversiteit) door Robert
21 mei: Dierenleven (biodiversiteit)
door Robert
4 juni: Natuurbeheer door Anita
Gielen
18 juni: Actief door Nathalie
Dekoning Natuurpunt Limburg
Belevingsactiviteiten
2 mei: Broedvogelkartering op de
Resterheide en Begijnenvijvers te
Wijchmaal door Robert
17 mei: Lentewandeling in de
Mullemer Bemden Peer door Robert
30 mei: Scheppen in poelen in de
Mullemer Bemden door Robert
13 juni: Praktijk rond natuurbeheer
op de Resterheide door Theo
Geuens
20 juni: Nachtzwaluwwandeling op
het Militair domein te Meeuwen door
Michel Broeckmans
De lessen of presentaties werden
door de lesgevers zelf opgesteld. Dit
_
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waren leden uit de beide organiserende afdelingen, leden met kennis van het gebied,
de plaatselijke flora en fauna of het toegepaste natuurbeheer. De theorie handelde
zoveel mogelijk over het eigen gebied, de aanwezige flora en fauna of de eigen
ervaringen opgedaan door de lesgevers.
De thema-avonden vonden plaats in de Milieuklas aan de Kringwinkel Esmeralda te
Peer.
De excursies of belevingsactiviteiten werden indien mogelijk gekoppeld aan
geplande activiteiten van onze NP-afdeling, o.a. de Lentewandeling en de
Nachtzwaluwwandeling.
Vervolg
Aansluitend
(buiten
de
cursus) en op vraag van de
cursisten werden er al 2
andere
activiteiten
georganiseerd, namelijk:
• op 2 juli een fietstocht:
een verkenning per fiets
van de Dommelvallei in
Peer met speciale aandacht voor de terreinen in
eigendom van of in beheer door onze afdeling
Meeuwen - Gruitrode &
Peer.
• op 22 oktober: een samenkomst met de cursisten met evaluatie van de cursus en
de vraag voor deelname (lid) aan de kern NP Dommelvallei Peer.
Toekomst
• Voorstel om elke maand een vast samenkomstmoment te organiseren. Dit kan
zijn: een wandeling in het gebied, verkenning, inventarisatie, beheerwerken, ……
• De oprichting van een Natuurpuntkern Dommelvallei Peer als onderdeel van de
afdeling Meeuwen - Gruitrode & Peer.

Robert Van Dingenen
_
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GIDSENWERKGROEP MULLEMER BEMDEN 2015
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
te uit te voeren.
Dit jaar hebben zij 34
leerlingen uit 2 klassen
van 2 scholen van het
basis en secundair onderwijs en de natuur,
fauna en flora leren ontdekken in de Mullemer
Bemden. Tuinhier ’t Hent
Neerpelt is met 25 personen op bezoek geweest. Al deze prestaties werden door 4 gidsen verdeeld over 8
gidsbeurten gepresteerd.
De organisatie van de gidsenwerking, overkoepelend voor gidsenwerkgroep Milieuklas en Paggerswerkgroep zit in een overgangsfase. Kristine Zels is in samenspraak met Natuurpunt, Isis en de stad Peer aangeduid om de werking te optimaliseren en nieuwe gidsen aan te trekken en op te leiden.
Leden van de gidsenwerking zetelen ook in
de werkgroep milieuklas
en de Paggerswerkgroep.
Vanuit
deze
functie blijven zij op de
hoogte van de huidige
en toekomstige werking
en kunnen hun wensen
kenbaar maken.
Mogelijk zal met de verschillende partners een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst
opgemaakt worden.
Jan Hendrikx

_
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WWW.ABEEK.WAARNEMINGEN.BE
Waarnemingen.be is vanaf 2008 het belangrijkst invoerplatform geworden: met nu
meer dan 18 miljoen waarnemingen (en 2,3 miljoen foto’s) van meer dan 18.000
soorten. 7.800 waarnemers waren in 2015 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 regioscherm. 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).
Bijna tweederde van de waarnemingen in ons werkingsgebied werd in
2015 direct op terrein ingegeven (47 % via ObsMapp, 17 % via iObs). Dit is
behoorlijk meer dan in Vlaanderen, waar het aandeel mobiel ingevoerde
waarnemingen nu op 36 % (vorig jaar nog op 26 %) ligt.

In 2015 werden bij ons door 132 waarnemers 17.880 waarnemingen van 1.397
soorten ingegeven in www.waarnemingen.be.
Meer waarnemingen in 2015 dan in 2014 (17.010) door minder waarnemers (2014:
152) en ongeveer evenveel soorten.
Het totaal aantal soorten ingegeven voor ons werkingsgebied
www.waarnemingen.be loopt op tot 2.874 soorten (2.645 soorten tot eind 2014).

in

Vooral het aantal nachtvlindersoorten loopt bijzonder op: 563 soorten gekend eind
2015! In totaal werden dan ook in 2015 281 soorten nachtvlindersoorten ingegeven
door een 12-tal waarnemers.
_
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ZELDZAME SOORTEN VAN 2015
In totaal werden in 2015 in het gebied
Meeuwen-Gruitrode,
Peer
en
Bocholt\Bree (deel tot aan het kanaal)
1.153 waarnemingen (6,6 % van het
totaal aantal waarnemingen) gedaan
van 133 zeldzame soorten (1.112
waarnemingen) en 20 zeer zeldzame
soorten (41 waarnemingen).
In 2014 werden 952 waarnemingen
(5,6 % van het totaal aantal waarnemingen) gedaan van 132 zeldzame
soorten en 23 zeer zeldzame soorten.

Grijze
grootoorvleermuis

Hieronder is een oplijsting van alle waarnemingen van zeldzame en zeer zeldzame
soorten te vinden, zoals ingegeven in www.waarnemingen.be.
De 48 (in 2014: 52 soorten) (zeer) zeldzame soorten, die in 2015 voor het eerst
ingegeven werden voor ons werkingsgebied, werden aangegeven met '(N)'.
10 nieuwe zeldzame plantensoorten werden ingegeven.
Het nachtvlinderonderzoek leverde meer dan de helft van de nieuwe zeldzame
soorten op: 28 nieuwe zeldzame soorten. Deze werden voornamelijk op het
Schietveld van Meeuwen genoteerd.
Een nieuwe libellensoort konden we aan onze lijst toevoegen: Zuidelijke oeverlibel
waargenomen in Reppel door Robin Rotsaert. In Europa is het een zuidelijke soort,
die zijn areaal de laatste jaren naar het noorden heeft uitgebreid.
Met zekerheid kon ook een voor ons 'nieuwe' zoogdiersoort genoteerd worden: Grijze
grootoorvleermuis, jammer genoeg als verkeersslachtoffer in Meeuwen.
Nieuw is ook de eerste waarneming van een Chinese muntjak (kleine hertensoort),
die in Bocholt kwam vast te zitten en afgevoerd werd naar het Natuurhulpcentrum.
ZELDZAME
EN ZEER ZELDZAME
SOORTEN 2015

GEBIEDEN
MOSSEN EN KORSTMOSSEN

Blauw boomvorkje

Peer

Bleke knoflooktaailing (N)
Dennenslijmkop (N)
Gele stekelzwam
Gesteelde lakzwam (N)
Goudhoed (N)
Grote sponszwam
Hamsteroortje (N)

PADDENSTOELEN
Kleine Brogel
Peer
Resterheide
Ellikom
Peer
Linde
Erpercommerbeemden
_
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Heideknotszwam
Kroontjesknotszwam (N)
Schaapje
Violette gordijnzwam (N)
Witte dwergpegelzwam (N)
Bosmuur
Bossalie
Breed pijlkruid (N)
Draadrus
Draadzegge
Duivelswandelstok
Duizendknoopfonteinkruid
Dwergviltkruid
Echte kervel (N)
Eekhoorngras
Geelgroene zegge
Gevlekt longkruid
Gevlekte orchis s.l.
Grondster
Grote pimpernel
Grote veldbies (N)
Heidekartelblad
Jeneverbes
Kale vrouwenmantel
Klein warkruid
Kleine ratelaar (N)
Kleine veenbes
Klimopwaterranonkel
Klokjesgentiaan
Knolsteenbreek
Koningsvaren
Korenbloem
Kruiptijm s.l. (N)
Lavendelhei
Lievevrouwebedstro
Liggende vleugeltjesbloem
Moerashertshooi
Moerashyacint
Moeraskartelblad
Moeraswolfsklauw
Overblijvende ossentong
Paarbladig goudveil
Pilvaren
Rode dophei
Rozetsteenkers
Slangenwortel
Steenanjer
Stijve ogentroost
Stomp fonteinkruid (N)
Struisvaren (N)
Trosbosbes
Veelstengelige waterbies
Veenbies

Ellikom, Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Peer
Dommelvallei
PLANTEN
Schoutenhofsveld/Molenberg, Ellikom, Grote Brogel
Meeuwen
Reppel
Abeekvallei, Schoutenhofsveld/Molenberg, Grote Brogel, Wijshagen, Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek en Wijshagerbeek)
Turfven en Ruiterskuilen
Erpercommerbeemden
Schoutenhofsveld/Molenberg, Reppel, Wijshagen
Vliegbasis, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Turfven en Ruiterskuilen, De
Oudsberg
Kleine Brogel
Vliegbasis
Reppel, Itterbeekvallei
Itterbeekvallei
Dommelvallei
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen
Peer
Dommelvallei noord
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
De Oudsberg
Reppel
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, De Oudsberg
De Oudsberg
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Schoutenhofsveld/Molenberg, Ellikom
Maastrichterheide, Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Grote Brogel, Neerhoksent - Dommelvallei, Meeuwen-Gruitrode – Dorperheide
Itterbeekvallei, Wijshagen
Grote Brogel, Kleine Brogel, Dommelvallei, Wijchmaal
Meeuwen
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen
Wijshagen, Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Dommelvallei
Meeuwen
Grote Brogel, Reppel
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Meeuwen
Erpercommerbeemden, Schoutenhofsveld/Molenberg, Ellikom, Grote Brogel
Begijnenvijvers – noord
Gruitrode, Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg
Resterheide
Schoutenhofsveld/Molenberg, Grote Brogel, Reppel
Vliegbasis, Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen
Wijshagen
Reppel
Itterbeekvallei
De Oudsberg
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Turfven en Ruiterskuilen
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
_
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Veldkruidkers
Veldsalie (N)
Verspreidbladig goudveil
Wilde akelei (N)
Witte snavelbies
Grauwe veldwants
Hoornaarroofvlieg
Roodbruine heiderouwzwever
Grote Veldhommel (N)
Boskrekel
Gouden Sprinkhaan
Moerassprinkhaan
Negertje
Snortikker
Zanddoorntje
Bont dikkopje
Gele luzernevlinder
Grote vos
Heideblauwtje
Heivlinder
Keizersmantel
Kleine ijsvogelvlinder
Kleine parelmoervlinder
Veldparelmoervlinder
Bonte marmeruil (N)
Bruine sikkeluil (N)
Brummelspanner (N)
Donkere wapendrager
Eenstreepgrasuil
Egale stipspanner (N)
Florida-uil (N)
Fraaie korrelpalpmot (N)
Geblokte zomervlinder (N)
Geel grasbeertje (N)
Geelbruine vlekuil (N)
Gentiaanvedermot
Getande vlakjesmot
Goudhaaruil
Goudlichtmot (N)
Grasbeertje (N)
Grauwe borstel (N)
Grijze grasuil
Grijze herfstuil (N)
Groene weide-uil v
Grote reuzenzakdrager v
Heideringelrups
Heidewitvlakvlinder v
Kleine hagenheld

Bocholt
Meeuwen
Erpercommerbeemden, Ellikom, Grote Brogel, Itterbeekvallei
Meeuwen, Linde
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
WANTSEN, CICADEN EN PLANTENLUIZEN
Erpercommerbeemden
VLIEGEN EN MUGGEN
Peer
Peer
BIJEN, WESPEN EN MIEREN
De Oudsberg
SPRINKHANEN EN KREKELS
Vliegbasis, Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg, Peer
Erpercommerbeemden
Erpercommerbeemden, Grote Brogel, Reppel, Militair Domein Meeuwen/
Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen
DAGVLINDERS
Maastrichterheide, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Erpercommerbeemden, Meeuwen
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Maastrichterheide, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, De Oudsberg, Peer,
Wijshagen
Linde, Peer
Ellikom, Reppel, Turfven en Ruiterskuilen, Solterheide
Algemeen voorkomend
Neerhoksent – Dommelvallei
NACHTVLINDERS EN MICRO'S
Turfven en Ruiterskuilen
Peer – Centrum
Gruitrode
Linde, Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Turfven en Ruiterskuilen
Turfven en Ruiterskuilen
Peer – Centrum
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Dommelvallei
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Turfven en Ruiterskuilen
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
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Marmeruil (N)
Oranje bremspanner (N)
Phegeavlinder
Purperen stipspanner (N)
Rookkleurige worteluil (N)
Satijnstipspanner (N)
Schaduwstipspanner
Slanke haakbladroller (N)
Smalle witlijngrasmot
Spaanse vlag
Spitse kaartmot (N)
Splinterstreep (N)
Veenheide-uil
Witte-l-uil (N)
Zesstreepuil (N)
Zonnedauwvedermot (N)

Turfven en Ruiterskuilen
Turfven en Ruiterskuilen
Grote Brogel, Vliegbasis, Turfven en Ruiterskuilen, Peer
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer – Centrum
Peer – Centrum
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Turfven en Ruiterskuilen
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Peer – Centrum
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
LIBELLEN
Bandheidelibel
Peer
Schoutenhofsveld/Molenberg, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, ItterbeekBeekoeverlibel
vallei (Wijshagerbeek)
Maastrichterheide, Schoutenhofsveld/Molenberg, Neerhoksent - Dommelvallei,
Bosbeekjuffer
Begijnenvijvers - noord, Dommelvallei, Mullemerbeemden
Gewone bronlibel
Neerhoksent - Dommelvallei, Begijnenvijvers - noord, Dommelvallei
Tengere grasjuffer
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen
Vuurlibel
Reppel
Zuidelijke oeverlibel (N)
Reppel
Zwervende heidelibel
Wijshagen
REPTIELEN EN AMFIBIEËN
Gladde slang
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Knoflookpad
Linde
Poelkikker
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Maastrichterheide, Wijshagen, Linde, Militair Domein Meeuwen/Helchteren,
Rugstreeppad
Wijshagen
VISSEN
Bruine dwergmeerval
Wijshagen
VOGELS
Dwerggans
Zandgroeve Winters
Erpercommerbeemden, Schoutenhofsveld/Molenberg, Ellikom, Grote Brogel,
Hop
Meeuwen, Reppel, Wijshagen
Klapekster
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Maastrichterheide, Ellikom, Vliegbasis, Kleine Brogel, Linde, Meeuwen, ItterKraanvogel
beekvallei, Dommelvallei, Wijshagen
Middelste bonte specht
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Oehoe
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Raaf
Maastrichterheide
Rode wouw
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Mullemerbeemden, Reppel
Roodhalsgans
Zandgroeve Winters
Vale gier
Reppel
Wilde zwaan
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer
ZOOGDIEREN
Chinese muntjak (N) (exoot) Bocholt
Europese bever
Reppel
Grijze grootoorvleermuis (N)
Itterbeekvallei
Wild zwijn
Wijshagen, Turfven en Ruiterskuilen, Gruitroderheide, Wijshagen

Freddy Janssens

Verwerking van waarnemingen van 2015 geëxporteerd uit
www.abeek.waarnemingen.be
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VOGELS EN ZOOGDIEREN IN BEELD
De wildcamera maakte ook in 2015 mooie beelden.
We slaagden er in om de bever goed in beeld te krijgen. Eind november kregen we
ook een bever met jong voor de camera.

_
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OPVOLGING DAGVLINDERS 2015
Minder soorten, maar grotere aantallen
2015 was weer een goed jaar. Alle maanden, uitgenomen maart en juni, deden het
goed. Door het mooie zomerweer deden vooral de zomersoorten en de soorten met
meerdere generaties het goed.
Minder soorten (36 soorten), maar grotere aantallen werden bij ons genoteerd:
10.005 exemplaren, t.o.v. 7.958 vorig jaar.
In totaal werden in de periode 2006-2015 43 soorten dagvlinders waargenomen,
zwervers en trekvlinders meegerekend.
Veldparelmoervlinder

Geen nieuwe dagvlindersoort kon bij ons
worden waargenomen.
Ook geen nieuwe waarneming meer van
Oostelijke vos. De soort, die vorig jaar opdook,
heeft zich niet kunnen handhaven in België.
Wel werden weer 2 Keizersmantels, een
enkele Gele luzernevlinder en een enkele
Veldparelmoervlinder gezien.
Veldparelmoervlinder dook voor het eerst in
2014 op in Peer na tientallen jarenlange
afwezigheid.
Een 7-tal soorten deed het bijzonder goed in
2015 en/of werden meer genoteerd dan in
periode 2010-2014 (meer dan 2x het
gemiddelde van deze periode), in afnemende
volgorde: Oranje zandoogje, Distelvlinder,
Klein koolwitje, Kleine parelmoervlinder,
Icarusblauwtje, Citroenvlinder en Kleine
vuurvlinder.
Grote vos, Geelsprietdikkopje en Eikenpage
Oranje zandoogje
deden het veel minder goed. Slechts enkele
exemplaren werden nog gezien.
Grote vos, met 13 waarnemingen in 2014, werd slechts 2 maal gezien.
Kleine vos, werd na begin augustus niet meer waargenomen. Is deze teruggekeerde
soort weer op terugtocht? Het aantal in 2015 waargenomen Kleine vossen in België
was slechts 1/7 van het aantal van 2015.
Kommavlinder werd in 2015 niet waargenomen op het Meeuwense deel van het
Schietveld. De soort werd in België even veel waargenomen goed als in 2014.
Voor Vlaanderen bleek 2015 voor de meeste soorten een matig vlinderjaar. Veel
vlinders deden het iets slechter dan gemiddeld en echte uitschieters in positieve zin
waren er nauwelijks.
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Kleine parelmoervlinder, soort van augustus en september in 2015
De Kleine parelmoervlinder, die voor het
eerst in 2003 bij ons 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. Vanaf 2013 is er weer een
stijging.
In 2015 werd de soort op ongeveer
evenveel plaatsen (49 km²-hokken)
gezien als in 2014, maar in grotere
aantallen, met name 711 exemplaren.

Kleine parelmoervlinder

Het grotere aantal was deels het gevolg van de ontdekking van een grote populatie
van Kleine parelmoervlinder op een 3,5 ha grote graanakker in Grote Brogel. Deze
akker werd na de oogst van het graan niet omgeploegd en ontwikkelde tot een
kruidenrijke graanstoppelakker met een dominantie van akkerviooltjes (voedselplant
van Kleine parelmoervlinderrupsen). Op 4 maanden tijd ontwikkelde zich in 2 tot 3
generaties een populatie van zeker 300 vlinders tot dat de graanakker weer
omgeploegd werd, zoals het jaar ervoor en de totale populatie weer plaatselijk weer
verdween. In totaal werden op deze akker ongeveer 450 vlinders gezien, bijna 2/3
van het aantal vlinders dat in Peer en Meeuwen-Gruitrode samen werd gezien.
De bijzonder goede zomer speelde ook een grote rol in de snelle populatieopbouw.
In 2014 werden bij 155 waarnemingen
en 201 vlinders waargenomen.
Kleine parelmoervlinders werden vroeg
maar
niet
meer
laat
(koude
oktobermaand) in het jaar opgemerkt:
tussen 15 april en 9 oktober. De soort
vloog relatief meer in augustus en
september dan de vorige jaren.

Bron: www.abeek.waarnemingen.be: waarnemingen van vele waarnemers
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Bedreigd?
Van de soorten die in ons werkingsgebied (bijna) jaarlijks waargenomen worden zijn
er nu 12 rodelijstsoorten (volgens Vlaamse 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, Veldparelmoervlinder.

Top 5
De top 5 van 2015 voor ons gehele werkingsgebied was in afnemende volgorde:
Oranje Zandoogje, Klein Koolwitje, Citroenvlinder, Kleine Parelmoervlinder en Bruin
Zandoogje. De top 5 van 2014 was: Bruin Zandoogje, Citroenvlinder, Klein geaderd
witje, Groot dikkopje en Klein koolwitje.
Elk jaar heeft blijkbaar, afhangend van het weer, maar ook afhangende van het weer
in de vorige zomer(s) en winter (?), andere topsoorten.

Het Grote Vlinderweekend
Samen met 12.078 gezinnen werden zo'n 52 verschillende soorten (dagactieve nachtvlinders inbegrepen) geteld
tijdens Het Grote Vlinderweekend. Het recordaantal tellers leidde echter niet tot een recordaantal getelde vlinders. Het aantal van 202.000
vlinders die in 2013 werden genoteerd, werd in 2015 lang niet gehaald (135.741).
In Peer, Meeuwen-Gruitrode en Bocholt werd in 54 tuinen geteld: totaal 1.377
vlinders, gemiddeld 25 vlinders per tuin (2014: 21 vlinders per tuin). Niet minder dan
29 soorten werden genoteerd.
Limburg

MG, Peer
& Bocholt

1 Klein koolwitje

Citroenvlinder

Citroenvlinder

2 Atalanta

Klein koolwitje

Atalanta

3 Dagpauwoog

Atalanta

Klein koolwitje

4 Kleine vos

Dagpauwoog

Dagpauwoog

5 Groot koolwitje

Groot koolwitje

Kleine vos

6 Citroenvlinder

Kleine vos
Gehakkelde
aurelia

Bruin zandoogje

Bruin zandoogje

Distelvlinder

Boomblauwtje

Oranje zandoogje
Gehakkelde
aurelia

TOP Vlaanderen

7 Bruin zandoogje
Gehakkelde
8 aurelia
9 Distelvlinder
10 Boomblauwtje

Distelvlinder

Groot koolwitje

Glasvleugelpijlstaart

De 10 minst genoteerde soorten: 12 exemparen van Landkaartje, 5 van Groot
dikkopje en Muntvlindertje, 4 van Glasvleugelpijlstaart en Kleine vuurvlinder, 3 van
Hooibeestje, 2 van Keizersmantel en Sint-jacobsvlinder en 1 exemplaar van
Argusvlinder en Kleine ijsvogelvlinder.
_
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Jaaroverzicht 2015 Waargenomen dagvlinders Meeuwen-Gruitr., Peer en Reppel (Bocholt)

Keizersmantel

Bont dikkopje

Freddy Janssens
_
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2015
Het was dit voorjaar wederom erg droog, ook met langere periodes. De trek verliep
dit jaar dan ook met een viertal pieken. Deze deden zich voor wanneer de
temperatuur 's avonds boven de 9 graden uitkwam, grotendeels tussen 26 februari
tot 30 maart.

Overzet Gestelstraat, In den Damp – Wijshagen,
FS7659 en FS7660,x-coörd.: 230.570, y-coörd.: 195.580
De paddenoverzet werd op 7
februari opgezet, 2 weken later
dan de vorige jaren opzet.
Afgebroken werd op 4 april.
Pas op 16 februari zijn de eerste
padden en salamanders op pad,
maar het zal nog even duren
voor dat er zich een kleine
piektrekken voordoen met meer
dan 250 dieren (26 februari en 9
maart). Pas op 18 maart start de
hoofdtrek die duurt ongeveer het
einde van maart.
De piek werd bereikt op 18
maart met 977 dieren (8-ste hoogste score sinds 1995)
In 2014 werd de piek 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 4.492 dieren overgezet, wat 9 % meer was dan vorig jaar. Het
jaargemiddelde over 20 jaar van 4.400 werd weer bereikt.
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 88.161 stuks overgezet.

_
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Van de gewone pad werden 3.572 stuks
overgezet of ongeveer 500 (16 %) meer
dan in 2014.
Eén rugstreeppad werd overgezet (de
8ste sinds 1995).
Het aantal alpenwatersalamander bleef
laag maar stabiel.
Kleine watersalamander verdubbelde,
maar werd nog in een laag aantal
overgezet.
Slechts
één
vinpootsalamander werd genoteerd. De soort is
moeilijk te onderscheiden van de kleine
watersalamander.
Bruine kikker deed het minder goed dan in het bijzonder goede jaar 2015
(achteruitgang van bijna 30 %).
Groene kikker deed het weer beter met 143
dieren t.o.v. het historisch laagste aantal van 60
dieren in 2014.
Heikikker kende vanaf 2009 een dalende trend:
van 58 stuks in 2008 tot 1 enkel exemplaar in
2014. In 2015 werden weer 7 exemplaren
overgezet. Dit waren ook de enige heikikkers die
in Limburg overgezet werden
(bron: http://www.hylawerkgroep.be/)
Een 40-tal
genoteerd.

doodgereden

dieren

werd

er

De overzetactie aan de Gestelstraat was in 2015
de derde grootste overzetactie van Vlaanderen.
De Eindepoel in Merksplas en de Schoterheide
in Tessenderlo gingen de overzetactie aan de
Gestelstaat in Meeuwen vooraf.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Alpenwatersalamander

2

Kleine watersalamander

340

294

256

102

317

372

293

141

107

120

88

34

87

144

286

348

107

118

72

71

114

160

126

368

272

208

89

118

51

115

82

45

127

331

145

156

73

15

32

67

68

95

156

284

260

75

30

51

11

26

16

12

87

179

139

55

12

6

1

2

Bruine kikker

20

224

105

159

325

522

449

139

141

131

145

126

86

291

340

381

337

428

396

882

629

Groene kikker

36

231

196

418

360

543

489

540

553

633

526

236

121

533

385

391

315

272

179

60

143

Heikikker

11

10

4

6

10

16

11

4

7

11

16

16

5

58

31

33

19

8

2

1

7

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

Vinpootsalamander

Rugstreeppad
Totaal

4

2.620 3.210 2.518 2893 3.071 2.572
0

1

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

1

2

3995 4.440 3.418 3.611 4.119 4.492
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Overzet Brogelerweg - Ellikom, FS7667, x-coörd.: 230.580, y-coörd.: 202.850
Op donderdag 22 januari werd met de
school van Ellikom de paddenoverzet
opgezet en zaterdag 24 januari afgewerkt.
Afgebroken werd er op 11 april.
We kenden hier ook een meer in de tijd
gespreide trekbeweging.
Op 20 februari werden de eerste dieren (15)
overgezet.
De trek was verdeeld over een viertal
trekperiodes. De grootste trek deed zich
voor op 9 maart met 172 dieren.
Op 17 maart is de helft van het aantal dieren
overgezet.
Na een halvering van het aantal overgezette
dieren in 2012 (1.021 stuks), nam het aantal
terug toe tot 1.624 in 2014, maar nam terug
af tot 1.262 dieren in 2015 (- 22 %).
Vooral de (terug)trek van zuid naar noord liet
het afweten met bijna 40% (367 dieren) minder, terwijl de trek van noord naar zuid
daalde met 10 % (895 dieren).

De afname was te wijten aan het
geringer aantal overgezette bruine
kikkers (-40 %) en gewone padden (25
%).
Het
aantal
alpenwatersalamanders
nam
daarentegen met 24 % t.o.v. 2014.
Ook kleine watersalamanders doen
het ook iets beter.

Alpenwatersalamander

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

7

45

57

28

67

64

67

32

86

145

120

156

158

216

144

178

2

1

2

4

14

26

10

15

485

282

269

248

106

285

195

116

1

3

6

12

1

5

731

905 1.274 948

Kleine watersalamander

2

Bruine kikker

12

141

Groene kikker

3

1

Gewone pad

208

960

Totaal

230

1.147

57

109

128

240

125

184

2

3

2

3

807

886

645

2.135

1.588

1.021

1.510

2.263 1.530 1.786

901

1.025

843

2.442

1.785

1.237

2.083

2.692 1.924 2.200 1021 1432 1.624 1262
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Overzet Hellestraat - Ellikom, FS7666, x-coörd.: 230.760, y-coörd.: 202.160
Geen dieren overgezet in 2015.

Overzet Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen,
FS7865 & FS7865 x-coörd.: 232.400, y-coörd.: 201.300
Slechts 1 avond en morgen konden dieren overgezet worden: slecht 1 gewone pad
en 4 dode bruine kikkers werden genoteerd.
Overzet Esmeralda Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal - Peer,
FS7067, x-coörd.: 224.600, y-coörd.: 202.950
De paddenoverzet in Peer startte dit jaar
met het plaatsen van de schermen op
zaterdag 31 januari. Daarna volgde in
februari een periode met nachtvorst en af
en toe wat zachtere temperaturen
waardoor er toch enkele dagen waren dat
de padden zich aan de trek waagden. In
maart, vanaf de 9de, ging het beter. Met
ups en downs, de ene dag waren redelijk
wat padden, dan weer veel minder of zelfs
geen. Maar echte hoge aantallen waren
het niet en het leek er op dat we dit jaar
het laagste cijfer van overgezette dieren
sinds de start van de paddenoverzet in
Peer zouden hebben. Op de andere
locaties, waar we padden over zetten,
hadden we al vergelijkbare cijfers met
voorgaande jaren, maar in Peer nog lang
niet. Tot we tegen het einde van maart
toch nog een boost kregen en als
eindtotaal
982
overgezette
dieren
mochten noteren.
De schermen werden dit jaar laat
opgeruimd en wegens tijdsgebrek zelfs in
2 keren, op 9 april en op 13 april.
Er is een kleine stijging in het totaal aantal overgezette dieren dit jaar in vergelijking
met vorig jaar 2014 (982 dieren t.o.v. 938). Maar toch is dit het op 2 na laagste aantal
sinds de start van de paddenoverzet in Peer in 2004.
Opvallend is het lage aantal Bruine kikkers, slechts 128. Dat is maar iets meer dan
de helft van het aantal van vorig jaar en slechts 11 % van het aantal dat we haalden
in het succesjaar 2005. Dat is een serieuze terugval.
De padden deden het dan weer beter dan vorig jaar. Met 779 exemplaren was er een
stijging van meer dan 100 stuks. In de beginperiode waren er hogere aantallen
overgezette padden, maar de laatste jaren hangt het totaal rond de 800 stuks.
_
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Het aantal groene kikkers bleef zoals de voorgaande jaren slechts enkele
exemplaren, voor dit jaar 3 stuks.
Voor de alpenwatersalamander noteerden we, na het rampjaar vorig jaar, weer een
lichte stijging in het aantal overgezette dieren (63 exemplaren t.o.v. 48 exemplaren
vorig jaar). Maar ook hier is er over het algemeen een aanhoudende terugval, net
zoals bij de Bruine kikker.
De kleine watersalamander doet het met 9 exemplaren dan weer goed. Hoge
aantallen zijn het niet, maar het is pas de laatste jaren dat deze soort opduikt.
Zoals de meeste voorgaande jaren werd maar sporadisch naar dode amfibieën
gezocht, de meeste overzetters doen dit niet. Opvallend was dat op een groot aantal
dagen dat er naar verkeerslachtoffers werd gezocht, er geen gevonden werden. Er
zijn maar 4 dagen met meldingen van dood gereden amfibieën. In totaal werden er
23 dode dieren, zijnde 14 gewone padden en 9 bruine kikkers, genoteerd.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Alpenwatersalamander

77

208

161

113

146

178

206

174

152

94

48

63

Kleine watersalamander

0

0

0

0

0

1

0

1

2

10

1

9

Bruine kikker

137

1.098

526

228

271

141

160

154

279

367

211

128

Groene kikker

23

47

14

7

3

1

0

3

1

2

2

3

Gewone pad

964

1.343 1.578

635

749

680

662

571

666

821

676

779

1.201

2.696 2.279

983

1.169

1.001

1.028

903

938

982

Totaal

1.100 1.294

Dit jaar hadden we weer een heel laag aantal bezoekers tijdens onze overzet. Met 26
bezoekers was dit het op één na laagste aantal (in 2013 waren het er 24). Het record
was in 2009 met 124 deelnemers en dit alleen tijdens de publieke
paddenoverzetavonden.
Tijdens 2 publieke paddenoverzetavonden, dit jaar,
waren er zelfs geen
bezoekers.
De MiNa-raad van Peer is
ook nog op een avond met
3 leden komen meehelpen
om de dieren over te
zetten.
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Verloop van de overzet in 2015
In den Damp – Gestelstraat Wijshagen

Brogelerweg Ellikom

Esmeralda – Omleidingsweg Wijchmaal
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Vergelijking met Limburg en Vlaanderen
In Vlaanderen werden in 2015 bij 240 acties in 124 gemeentes 196.300 dieren
overgezet volgens de cijfers te vinden op de website van HYLA
(www.hylawerkgroep.be). Ter vergelijking werden 2014 168.120 en in 2013 176.574
dieren overgezet.
In Limburg werden in 2015 44.060 dieren of 24 % meer dan in 2014. Bij ons
nagenoeg evenveel als vorig jaar. In 2014 werden 35.513 dieren overgezet, 16 %
meer dan in 2013 toen 30.566 dieren overgezet (13 % stijging in Meeuwen-Gruitrode
en Peer tussen 2013 en 2014).
Ons aandeel overgezette dieren ten opzichte van het Limburgs aantal is gedaald van
19 % naar 15 %, ten opzichte van Vlaanderen daalden we van 4,0 naar 3,4 %.

Opmerkelijk is dat bij ons het
aantal groene kikkers meer dan
verdubbelde terwijl het aantal in
Limburg in 2015 nagenoeg
halveerde.

Tabel: Aandeel overgezette dieren in Meeuwen-Gruitrode en Peer t.o.v. het Limburgs
aantal
2012
43 %

2013 2014 2015

Alpenwatersalamander

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
45 % 16 % 22 % 35 % 32 % 32 % 32 %

Kleine watersalamander

47 % 36 % 18 % 14 % 34 % 13 % 16 %

19 %

10 %

8%

10 %

Vinpootsalamander

38 % 13 % 11 % 22 % 58 % 24 % 13 %

5%

8%

2%

3%

Bruine kikker

55 % 26 % 12 % 11 % 16 % 11 % 10 %

10 %

16 % 11 %

8%

Groene kikker

83 % 51 % 23 % 59 % 51 % 42 % 45 %

48 %

46 %

25 %

Heikikker

100 % 100 % 83 % 100 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 78 %

Gewone pad

31 % 22 % 26 % 26 % 27 % 20 % 24 %

Rugstreeppad

100 % 100 %

Totaal

34 % 22 % 23 % 23 % 26 % 20 % 21 %

17 %

35 % 37 % 19 %

20 % 24 % 18 %
100 %

2005 2006

16 %

6%

100 %

19 % 19 % 15 %

2007

Freddy Janssens & Robert Van Dingenen
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PEER EN MEEUWEN-GRUITRODE PROPER 21 MAART 2015
Op vlak van milieu en nette leefomgeving helpt de afdeling ook mee met het proper
houden van straten en pleinen in Peer en Meeuwen-Gruitrode.
Deze actie wordt georganiseerd door Limburg.net.
Met de hulp van vrijwilligers werd de klus op twee locaties geklaard.
Voor Peer zijn dat de Hoogstraat en Reppelerweg.
Voor Meeuwen: Klein-Gestel, Gestelstraat, Schansdijk, Krommendijk en Kolisbergen.
De stad Peer houdt de traditie in ere de opruimers op soep te trakteren. Daarnaast
kreeg de afdeling, zoals alle deelnemende verenigingen, waardebonnen voor hun
organisatie van milieuvriendelijke activiteiten.
De diensten van Peer en Meeuwen-Gruitrode zorgden voor de administratieve en
praktische ondersteuning van deze acties.
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer werkt ook via de Milieuraad van Peer mee
aan de actie Peer Proper voor de jeugd.
Mogelijk werken deze acties aanstekelijk en sensibiliseren ze de burgers om hun afval op de daartoe bestemde locaties te deponeren. Beter is afval te beperken.
Voor de Vlaamse Overheid is voor dit laatste een belangrijke taak weggelegd omdat
ondanks deze en andere acties de afval langs straten en pleinen in verhouding niet
verminderd is.

Jan Hendrikx
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DAG VAN DE MILITAIR 12 JUNI 2015
Natuurbeheer in de Abeekvallei
Dit jaar concentreerden de werken
tijdens de jaarlijkse ‘Dag van de Militair’
zich op één plaats, namelijk op het
perceel Schrooten, waar vroeger de
Slagmolen van Ellikom stond.
Om het terrein open te houden en
verbossing tegen te gaan wordt dit
perceel begraasd door schapen van ‘De
Boender Border Collie Club’ uit Ellikom.
Over de vijver van dit voormalige
weekendverblijf loopt een smalle brug
waar de schapen overheen moeten
lopen om aan de andere kant van de
vijver te geraken. Schapen zijn nogal
schichtig en vertrouwen het niet om over
deze smalle brug te lopen. Ze beginnen
dan te drummen met als gevolg dat er regelmatig schapen van de brug in de vijver geduwd
worden.
Als oplossing voor dit probleem werd door de militairen, samen met enkele Natuurpunters,
een afrastering geplaatst tegen de rand
van de brug om te voorkomen dat de
schapen in het water vallen. Maar dit
was niet voldoende, er was ook nog een
geleiding naar de brug toe nodig,
anders zouden de schapen naast ipv
over de brug gaan en eveneens mekaar
in het water duwen. Door middel van
rasters werd er dus ook nog een
trechtervormige constructie, aan beide
zijden van de vijver, geplaatst om de
schapen veilig naar de brug te geleiden.
Robert Van Dingenen
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BLEUS PEER 17-18-19
19 JULI 2015
Milieuvriendelijke en afvalarme festivals zijn zaken waar
Natuurpunt voor gaat en haar volle medewerking aan geeft. Het
brbf
bf Peer is zo’n festival waar Natuurpunt voor de 14de keer aan
meewerkte.. Door alternatieven voor de wegwerpbeker aan te
bieden wordt het milieu gespaard en is het aangenamer vertoeven voor de
festivalgangers.
We mogen stellen dat de inspanningen van de stad Peer, Natuurpunt MeeuwenMeeuwen
Gruitrode & Peer en Braek-Away
Braek Away vzw waarbij herbruikbare bekers aangeboden
werden een inspiratie was voor het in omloop brengen van glazen mokken.
Als natuurvereniging kunnen we dat zeker toejuichen en ondersteunen. In 2015
hebben we als vereniging daarom weer het groen café bemand om enerzijds de
mokken te verdelen en anderzijds de binnengebrachte wegwerpbekers te stockeren
in afwachting van composteren.
Het was een constante circulatie van koop en inlevering van mokken. Hoeveel van
deze bierglazen in omloop zijn geweest is niet geteld (praktisch niet haalbaar). De
algemene indruk naar aantal in omloop zijnde mokken en reacties naar opzet van
va
festivalgangers was positief.
Het aantal
antal mokken dat meegenomen werd (299 mokken), is ca. 40 % van het aantal
verkochte herbruikbare bekers.
Voor de stad Peer betekent deze actie het realiseren van een milieudoelstelling, voor
de
e afdeling het uitvoeren van haar missie, nl.: het milieu en de natuur
atuur respecteren
respecter
voor Braek-Away
Away vzw een bevestiging van hun goede intenties.
Jan Hendrikx
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP
14 november in Meeuwen en 28 november 2015 in Peer
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 het behoud en de
versterking van de biodiversiteit en doen tegelijkertijd iets om de klimaatopwarming te
milderen. Daarom zetten wij 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 gemeente Meeuwen-Gruitrode ondersteunt deze actie door hun inwoners een
gratis winterlinde aan te bieden. Voor Meeuwen-Gruitrode was het afhaalpunt aan
het compostpunt Kapelanijstraat (speelplaats Middenschool). Zes mensen hadden
bestellingen geplaatst voor 214 planten en 7 zaadmengsels.
De verdeling voor Peer was aan de
terreinen van de technische dienst. Er
waren 16 bestellingen voor 846
planten en 4 zaadmengsels.
Iedere koper kreeg plant-, zaai- en
snoeitips.
Natuurpunt dankt de stad Peer en de
gemeente Meeuwen-Gruitrode voor
hun medewerking en gebruik te
mogen maken van hun infrastructuur.

Jan Hendrikx
_
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WANDELEN
Zaterdag 20 februari 2016
Vollemaanwandeling
De maan is voor de mensheid door de eeuwen heen een hemellichaam van grote
betekenis geweest.
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. Tijdens de wandeling zijn er versnaperingen en warme dranken.
Zaklamp en wandelschoenen worden aangeraden.
Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243 Ellikom (Meeuwen-Gruitrode) 20.00 u
Info: Paul Capals 011631289 0486224817

Zondag 10 april 2016
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 april 2016
Opening toeristisch seizoen Meeuwen-Gruitrode
Het thema van het seizoen 2016 is Watermolenfeest Abeekvallei.
Een van de activiteiten is een wandeltocht ‘Abeekvallei’ met gids. De goede kwaliteit
van het water voorziet de vallei van een grote planten- en dierenrijkdom. Ontdek in
Ellikom de oude broekbossen en moerassen. Een plankenpad houdt je voeten droog.
De Hoogmolen, Hoogmolenweg 15 Ellikom (Meeuwen-Gruitrode)14.00 u
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24 april 2016
Voorjaarswandeling over nieuwe plankenpaden
Door aanleg van plankenpaden langs de nieuwe uitgestippelde wandellussen maakt
Natuurpunt de Abeekvallei nog meer toegankelijker. In de vallei zijn in kader van Life
Abeek heel wat werken uitgevoerd om hooiland, heide en elzenbroekbossen te
herstellen. Tijdens deze wandeling in Grote Brogel, Reppel en Ellikom geeft de gids
uitleg bij deze inrichtingswerken en kan je de natuurwaarden intensiever beleven.
Kruispunt Hoogstraat / Reppelerweg (fietsknooppunt 06) Grote Brogel (Peer) 14.00 u
Info: Paul Capals 011631289 0486224817
Zondag 22 mei 2016 Zondag 22 mei 2016
Dommelwandeling
Kennismaking met natuurgebied Dommelvallei Peer gelegen ten zuiden van N73. Dit
natuurgebied sluit aan bij de Mullemer Bemden beheerd door stad Peer en
Dommelvallei beheerd door NP Noord-Limburg. De gids geeft uitleg bij de werkgroep
Dommelvallei, visie en beheerplan voor gebieden Boomen en Boomerheide. De
werkgroep Dommelvallei van NP Meeuwen-Gruitrode & Peer is je gastheer.
Kringwinkel, Steenweg Wijchmaal 66. 3990 Peer 14.00 u
Info: Robert Van Dingenen 011635594 0496848538
Zaterdag18 juni 2016
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
Zondag 24 juli 2016
Reppel Bocholt 14.00 u Vlinderwandeling
De bloemrijke hooilanden in de Abeekvallei vormen een geschikte thuis voor heel wat
kleurrijke vlinders. Een ervaren vlinderkenner neemt ons mee op tocht op zoek naar
deze vrolijke fladderaars en geeft uitleg over de soorten en hun levenswijze.
Kerk Reppel, Reppelerweg Reppel (Bocholt)
Info: Robert Van Dingenen 011635594 0494848538
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Zondag 14 augustus 2016
Heidewandeling
De heide steekt in augustus in een prachtig paars jasje en het gonst er van de
bedrijvigheid van tal van bijzondere dieren. De gids leidt je langs plaatsen waar door
beheerwerkzaamheden de heide nieuwe kansen krijgt. Deze wandeling biedt een
unieke kans om de weidsheid van het vroegere heidelandschap opnieuw te ervaren.
Parking RLKM, Weg op Zwartberg Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode) 14.00 u
Info: Robert Van Dingenen 011635594 049684853
Zondag 28 augustus 2016
Herinneringswandeling Pol Vandewal op Solterheide
Er wordt gewandeld in de omgeving van het mooie dorpje Neerglabbeek dat meer te
bieden heeft als men verwacht. De vallei van de Baatsbeek en de bossen van
Solterheide zijn ongekende natuurparels in de Duinengordel.
Stevig schoeisel en niet geschikt voor wandelwagens
Parking kerk Neerglabbeek (Meeuwen-Gruitrode) 14.00 u
Info: Willy Lipkens 089855494
Zondag 18 september 2016
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

Zondag 23 oktober 2016
Wandelen bij de buren van NP Hechtel-Eksel
De Resterheide (grensgebied van Hechtel met Helchteren en Wijchmaal) ligt op de
waterscheiding tussen Schelde- en Maasbekken. Hier bevindt zicht zowel het brongebied van de Zwarte Beek (met o.a. ’t Zwart Water), als een belangrijke zijbeek van de
Dommel: de Bollisserbeek (met o.a. de Begijnenvijvers), De Hechtel-Ekselse Natuurpunt-afdeling beheert hier meer dan 60 ha waardevolle natuur (o.a. Schuilenswijer,
Zwart Water, Aan de Heeregracht,..). In het gebied werden spectaculaire resultaten
geboekt met gedurfde inrichtingsmaatrelgelen: bos werd terug heide, graslanden moeras en door wateropstuwing keerden reeds lang verdwenen vijvers en vennen terug.
Resterheide -Onthaalcentrum Begijnenvijvers - Begijnenstraat Hechtel 9.00 u
Info:Jan Hendrikx 011633854 047440792
_
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Zondag 13 november 2016
Klimaatwandeling Abeekvallei Grote Brogel en Reppel
Het klimaat op aarde warmt op. Over de oorzaak ervan is de grote meerderheid van
de wetenschappers het eens: de mens is verantwoordelijk.
In de Limburgse natuur zien we al verschuivingen en zijn planten en dieren bedreigd.
De klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de mens. Op een eenvoudige manier
kennismaken met de klimaatproblematiek. Dat doe je met een klimaatwandeling. Een
klimaatgids, opgeleid door het Provinciaal Natuurcentrum i.s.m. Natuurpunt Educatie,
zal een bevattelijke en aangename manier het verhaal van de klimaatproblematiek
overbrengen tijdens een wandeling doorheen de Abeekvallei.
Kruispunt Hoogstraat / Reppelerweg (fietsknooppunt 06) Grote Brogel (Peer) 14.00 u
info: Freddy Janssens 0476306764
Zondag 18 december 2016
Winterwandeling Mullemer Bemden
Een geleide wandeling langs de herinrichtingwerken (hermeandering) van de Dommel
en de Kleinbeek in de Mullemer Bemden, die het afgelopen jaar werden uitgevoerd.
Parking Kringwinkel Steenweg Wijchmaal 66. 3990 Peer 14.00 u
Laarzen of stevig schoeisel
Info: Robert Van Dingenen 011635594 0496848538

PADDENOVERZETACTIES
zaterdagen 5, 12, 19, 26 maart 2016 om 20.00 u
We organiseren zowel in Peer (Esmeralda Steenweg
Wijchmaal) als aan het Broek (Gestelstraat) in Meeuwen
publieke paddenoverzetacties.
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: Jan Paesen 011792564 0476351938
Robert Van Dingenen 011635594 0496848538
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CURSUSSEN
Snoeicursus fruitbomen zaterdag 13 februari 2016 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 (Bocholt) in de boomgaard
aan de achterzijde
info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928

BEHEERWERKEN
Iedereen is welkom tijdens de maandelijkse beheerwerken.
Het is moeilijk om nu te bepalen welke werken worden uitgevoerd worden.
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 17 januari
zaterdag 20 februari
zondag 20 maart
zaterdag 17 september
zondag 16 oktober
zaterdag 19 november
zondag 18 december
Dag van de Natuur zaterdag 19 november
Een dag waar iedereen een halve of ganse dag de handen uit de mouwen kan steken.
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243, Ellikom (Meeuwen-Gruitrode)
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, Marjon Hoogendam, Freddy Janssens,
Robert Van Dingenen.
Een aantal foto's zijn ook van onze wildcamera's.
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