VOORWOORD
2016 is bijna voorbij. Dan is het tijd om terug te blikken op het voorbije werkjaar.
De jaren van het Life-project Abeek is voorbij. Maar het werk zeker niet. We moeten
ons bekommeren voor het onderhoud van de nieuw ingerichte percelen.
De te maaien oppervlakte stijgt maar de beheerploeg kan niet aangepast worden.
Intussen stijgt de te beheren oppervlakte zonder dat er beheersubsidie wordt
voorzien. Daarom is het belangrijk dat het nieuwe uitbreidingsdossier van het
natuurreservaat Vallei van de Abeek zo snel mogelijk ingediend en goedgekeurd.
Dit jaar hebben we de nieuwe wandelroutes door de Abeekvallei kunnen openstellen
voor de wandelaars. De reacties waren zeer positief. Nu de plankenpaden er liggen
kunnen prachtige wandelingen gemaakt worden, die de vallei op een achttal plaatsen
kruisen. We werken momenteel samen me onze gemeenten en het RLKM om een
nieuwe uitgebreide wandelkaart te maken die Abeekwandelroutes doen aansluiten
op andere bestaande wandelroutes. In het voorjaar 2017 zal het nieuwe
wandelaanbod voorgesteld worden.
2016 is het jaar waar we terugdenken aan de opgravingen die door Agentschap
Onroerend Erfgoed zijn uitgevoerd in de vallei van de Abeek in Grote-Brogel. Onze
leden hebben zelf meegewerkt aan de opgraving onder leiding van Dr. Marleen
Martens. De samenwerking met de Archeologische Vereniging Jacob van Horne uit
Weert was opperbest. De resultaten van de opgravingen waren uniek. Als alle
vondsten bestudeert zijn zullen we op de hoogte gebracht worden van de conclusies.
De Abeek werd dit jaar uitroepen tot levendigste beek van Limburg en tweede van
Vlaanderen. Daar zijn we natuurlijk trots op en verhoogt onze verantwoordelijkheid
om de natuurkwaliteit van de Abeek en haar vallei in optimale toestand te houden en
nog te verbeteren.
In de Dommelvallei zijn we gestart met beheerwerken. Zo is er zich een kern van
vrijwilligers aan het vormen die zich het beheer van de Dommelvallei in Peer zal op
zich zal nemen. Dat is een mooie uitdaging. De natuurkwaliteit Dommelvallei zal in
de toekomst toenemen nu eindelijke begonnen is met de betekenisvolle
hermeandering van de Dommel.
Scholen van Reppel, Grote Brogel, Erpekom, Ellikom, Meeuwen, Plokroy en
Wijchmaal hebben weer flink geholpen in het natuurbeheer van onze beken.
Dit jaar hebben we voor het eerst samen met de gemeente Meeuwen-Gruitrode een
flink project ingediend voor natuurbeheer in den Damp en Kolis ten voordele van
solitaire bijen en andere fauna.
De Abeek en Dommel zullen in de toekomst ook een belangrijke rol spelen om de
gevolgen van de klimaatwijziging op te vangen. Zo stond het nieuwe plankenpad bij
het super hoogwater in juni bijna gans onder water. Er werd dus een massa water
gebufferd langs de Abeek. De dorpskern van Reppel werd daardoor van
wateroverlast gevrijwaard.
Dit was een greep uit de activiteiten van het voorbije jaar. In dit jaarboek komt dit en
nog meer uitgebreid aan bod. Veel leesgenot. Wij wensen u en uw familie een
bijzonder goed 2017.
Paul Capals
.
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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.janssens55@gmail.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
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
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
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
Watering "De Dommelvallei"
Robert Van Dingenen, P. Schuermansstraat 10, 3990 Peer
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
2016

MeeuwenGruitrode
28
36
45
57
56
69
74
79
69
63
63
77
82
94
98
87
83
88
92
98
103
98
115

Peer

Totaal*

36
52
88
103
106
121
114
120
91
83
90
101
128
130
125
120
123
128
122
121
124
132
138

64
88
133
160
162
190
188
199
160
146
153
178
210
224
225
208
208
219
217
223
232
237
258

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

Ingeschreven op Nieuwsbrief Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer: 227 personen
.
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KOM UIT JE SCHELP
DE NATUUR HEEFT JE NODIG
EN VICE VERSA

De lezer die nog geen lid is kan dit worden samen met zijn gezin door 27 euro te
storten op rekening 230-0044233-21 van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800
Mechelen (IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC: GEBABEBB).
Als lid van Natuurpunt, ontvang je 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.
.
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RED DE NATUUR
Natuurpunt opgelucht: "Vlaamse regering
stuurt voorstellen natuurbeleid bij”
De Vlaamse Regering heeft het uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de financiering van het natuurbeheer in Vlaanderen
regelt. Na grondige bijsturing van de
plannen lijkt de toekomst van natuur op
wandelafstand gered. “We zijn tevreden
dat de regering rekening gehouden heeft
met de bezorgdheden van 82.000 Vlamingen over natuur in de buurt,” reageert Lieven De Schamphelaere, voorzitter van
Natuurpunt.
De eerste voorstellen voor de hervorming van het natuurbeleid schoten flink tekort:
de steun voor aankoop en beheer van kleine reservaten dreigde te verdwijnen, subsidies voor de openstelling en de aanleg van wandelpaden in natuurgebieden verminderden sterk, bezoekerscentra zouden uit de boot vallen en niet-Europees beschermde natuur en reservaten in eigendom van gemeenten zouden veel minder tot
geen financiële steun meer krijgen. Natuur op wandelafstand dreigde het grote
slachtoffer te worden van die plannen.
Daarom startte Natuurpunt samen met vzw Durme en Limburgs Landschap de actie
“Red de natuur in je buurt”. Vrijwilligers verzamelden overal in Vlaanderen 82.000
handtekeningen. Die werden overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege
op 9 september 2015. Op 5 december 2015, op de Algemene Vergadering van Natuurpunt, kondigde de minister aan dat ze rekening zou houden met de bekommernissen. Maar het bleef wachten op een beslissing over de uitvoering.
Die is nu eindelijk genomen. Zo zal het 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. Ook de focus louter op Europees beschermde natuur is bijgestuurd.

.
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OPENING
WANDELGEBIED ABEEKVALLEI
17 APRIL ELLIKOM - GROTE BROGEL
24 APRIL REPPEL

.
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START ‘KERN DOMMELVALLEI PEER’
Als vervolg op onze cursus ‘Word een Natuur.kracht’ vorig jaar, werd in februari gestart met het organiseren van een vaste maandelijkse activiteit. Dit telkens op de
eerste zondag van de maand. We probeerden variatie te brengen in deze activiteiten
door af te wisselen tussen wandelingen in het gebied, verkenningen van het terrein,
beheerwerken en bestrijding van exoten. Op die manier lieten we de groep geïnteresseerden, cursisten en anderen, kennis maken met ons gebied, met de werking
van een natuurvereniging, met natuurbeheer, met het exotenprobleem en met belangrijke soorten flora of fauna die in ons werkingsgebied voorkomen.
Deze maandelijkse activiteiten bleken een succes. Een goede opkomst van deelnemers, gezellige sfeer en er werd ook nog wat gepresteerd. Dus bleek het tijd om de
zaken wat serieuzer aan te pakken. Er werd afgesproken om een vergadering te beleggen. Onze eerste echte.
Op woensdag 23 november 2016 vond dus de officiële startvergadering van ons nog
op te richten team plaats. Een historisch feit!
Dit ging door op een eveneens unieke locatie, namelijk in het ‘Bakhaus’ (dit is Peers
dialect voor bakhuis). Het Bakhaus is gelegen tegenover de Kringwinkel en maakt
deel uit van een boerderijtje, dat gerenoveerd wordt door Marc en Lut.
De doelstellingen van deze vergadering waren:
- het oprichten van een team of werkgroep
- concrete afspraken maken rond de werking
- planning toekomst (jaarprogramma, ledenwerving, enz.)
- ideeën uitwisselen en voorstellen doen
- een naam kiezen voor ons team
Deze vergadering werd eveneens een succes. Er was een goede opkomst van gemotiveerde leden, we telden 12 aanwezigen. Drie mensen hadden zich verontschuldigd. Er werden goede afspraken gemaakt en interessante voorstellen gedaan.
Als naam voor onze groep werd ‘Kern Dommelvallei Peer’ gekozen. Deze kern
staat in voor het beheer van de Dommelvallei in Peer, maar werkt onder de hoede
van de Natuurpuntafdeling Meeuwen-Gruitrode en Peer.

Robert Van Dingenen
.
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ACTIVITEITEN KERN DOMMELVALLEI PEER 2016
Begin 2016 zijn we met onze kern gestart met het organiseren van een vaste maandelijkse activiteit in de Dommelvallei in Peer. Omdat ons werkingsgebied voor de
meesten redelijk onbekend was zijn
we begonnen met enkele verkenningen. Zodoende leren we welke percelen we beheren, waar de perceelsgrenzen liggen, welke flora en fauna
er voorkomt. Ook kan er al eens overlegd worden welk beheer kan worden
toegepast om de natuur meer kansen
te geven.
De eerste van deze verkenningen
was op zondag 7 februari. Die dag
hebben we een tocht gemaakt door
de percelen die we beheren langs de
Dommel aan de Wasput en Wasputterbemdens (tussen de Boomerstraat
en de Broekstraat).
Voor de volgende verkenning, op
zondag 6 maart, zijn we de Dommel
verder afgegaan vanaf de Broekstraat
richting de Boomer Bemdens. De
Boomer Bemdens grenzen tegen
Burkel (de weg naar Linde), hier eindigt onze perimeter langs de Dommel.
Op zondag 3 april waren onze eerste
beheerwerken. Met een grote groep
enthousiastelingen (11 volwassenen
en 2 kinderen) hebben we Amerikaanse vogelkers bestreden op een
milieuvriendelijke manier, dwz de vogelkers werd uitgetrokken of geringd.
Er kwamen geen pesticiden aan te
pas. Voor ons goede werk werden we
beloond met koffie, taart en porto.
De geplande activiteit op zondag 1 mei werd geschrapt, omdat dit een feestdag is en
er voor velen andere familiale verplichtingen zijn. Wel was er de geleide wandeling in
de Dommelvallei van onze Natuurpuntafdeling op zondag 22 mei.

.

11

JAARBOEK 2016 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

AFDELINGSWERKING

Onze volgende verkenning ging door op
zondag 5 juni. Ditmaal zijn we onze
percelen aan de Bollisserbeek gaan
bekijken. We beheren langs deze beek
een mooi Elzenbroekbos en een grasland.
Reuzenbalsemien is een exotische
woekerplant, die vooral in beekvalleien
voorkomt en daar de streekeigen flora
verdringt. Om deze reden wordt deze
plant dan ook door natuurverenigingen
en overheden (waterbeheerders) bestreden. Wij hebben ook ons steentje
bijgedragen door op zondag 3 juli en
zondag 7 augustus de oevers van de
Dommel vrij te maken van Reuzenbalsemien. Dit gebeurde ‘Aen de Beek’ en
‘Aen den Wasput’ en de ‘Wasputterbemdens’.
Om ons gebied meer toegankelijk te
maken voor wandelaars zijn we op zondag 4 september begonnen met een
pad te maaien naar de achterliggende
bossen aan de Wasput. Ook werden de
overhangende takken naast een veldweg verwijderd, deze hinderden fietsers
en wandelaars.
Ook op enkele zomeravonden hebben
we de handen uit de mouwen gestoken.
Op dinsdag 6 en dinsdag 20 september
hebben we aan de Wasput een open
plek gemaaid. Deze open plek was al
enkele jaren niet meer onderhouden en
aan het verruigen. Door met onze vrijwilligers deze plek jaarlijks te maaien
geven we de flora meer kansen.
Amerikaanse vogelkers komt in ons
gebied veel voor.

.
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Daarom zijn we op zondag 2 oktober verder gegaan met het bestrijden van deze
uitheemse woekeraar. Ditmaal aan ‘Den
Gijsel’. Door jaarlijks op enkele percelen
de Amerikaanse vogelkers te ringen of uit
te trekken kunnen we deze exoot terugdringen en krijgen onze streekeigen bomen en struiken opnieuw de overhand.
Op zondag 6 november zijn we nog eens
op verkenning gegaan. Ditmaal werden
onze percelen in het gebied ‘Aen den
Dijk’ en in de ‘Mullemer Bemden’ onder
de loep genomen. Werkgroep Isis is hier
eigenaar van een aantal percelen dat
door Natuurpunt wordt beheerd, onder
andere 2 mooie poelen, grasland en enkele populieren- en elzenbossen. Verder
hebben we ook bekeken waar en hoe de
nieuwe, meanderende Dommel zal aangelegd worden.
Als laatste activiteit van dit jaar werd er,
op zondag 4 december, een afsluiting
geplaatst voor een bos van Natuurpunt,
gelegen aan de Wasput. In dit bos werd
er veel tuinafval gestort. Om dit te beletten hebben we de toegang tot dit bos afgesloten met een houten hek. We hebben er eveneens borden bijgeplaatst met
stickers van Natuurpunt en de vermelding
“Natuurgebied”. Op die manier willen we
ons gebied en Natuurpunt beter zichtbaar
en herkenbaar maken in de omgeving.
Om al deze vrijwilligers te belonen en te
bedanken voor hun werk en inzet, werd
er bij elke activiteit een hapje en een
drankje voorzien. Koffie en wafels of taart
en een borrel om te bekomen van de
koude tijdens de koude en natte dagen.
Robert Van Dingenen

.
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KELTISCHE EN ROMEINSE VONDSTEN BIJ DE ABEEK
Amateurarcheologen waren al een aantal jaren met
metaaldetectoren bezig ter hoogte van het
Cluysenaersbos aan de Hoogstraat in Grote Brogel.
Vele metalen voorwerpen gevonden.
In het najaar 2011 en voorjaar 2012 werd er in
opdracht van het Agentschap Onroerende Erfgoed een
brede en lange proefgleuf dwars over de percelen
gegraven. De talrijke vondsten waren van dien aard
dat projectleidster Marleen Martens al een vermoeden
had van een cultusplaats. In 2015 is het Agentschap
gestart met noodopgravingen op het grote perceel
(Peer 1). Bij deze twee opgravingen kwamen we in
contact met het Agentschap Onroerend Erfgoed en
werd er overlegd over diverse locaties.
In 2016 zijn dan de opgravingen op het kleinere
perceel (Peer 2) gestart. Ook de Archeologische Vereniging Philips Van Horne, uit
Weert, die al 20 jaar begeleid wordt door Marleen Martens, werkte mee. Deze groep
logeerde de tweede helft van augustus bij ons, op de kampweide aan het Monshof.
Ook vrijwilligers van Natuurpunt hielpen enkele dagen mee.
Aangenomen wordt dat de twee gevonden cultusplaatsen aan de Abeek dateren uit
de overgang van de Keltische periode en de Romeinse tijd. Op 23 september werd
er een zeer druk bijgewoond persmoment gehouden.
Meer info over de 2 gevonden cultusplaatsen op honderd meter van de Abeek vind je
onder volgende link https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/cultusplaatsheilig-bos-keltisch-romeinse-periode-peer/.
Meer resultaten, zoals relatie tussen de vondsten en de historische valleiopbouw,
zullen over een aantal jaren beschikbaar zijn.

.
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MEEUWEN-GRUITRODE - Aan de Abeek op de grens van Ellikom met Erpekom heeft
Natuurpunt beheerwerken uitgevoerd in de onderzoekspoel voor de basisscholen

Langs de oevers van de Abeel vind je vooral venige hooilanden en elzenbroekbossen. "Dit zijn
natuurtypes die op Vlaams als op Europees niveau zeldzaam zijn. De Abeek is met zijn omliggende
moeras- en heidegebieden belangrijk Europese natuur. En de jeugd kan via deze onderzoekpoel
ontdekken", vertelt Paul Capals.
Samen met de andere vrijwilligers wordt de bijna dicht gegroeide en ondiepe waterpoel weer
opengetrokken. "Dat is nodig om de leerlingen van Grote Brogel en Ellikom de mogelijkheid te geven
het leven in deze beekvallel te ontdekken. Een belangrijk project om ook jongeren bewust te maken
van de natuurwaarden in haar eigen streek.

.
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Nestkasten voor
de Abeekvallei
MEEUWEN-GRUITRODE - Vogels zoeken de Abeekvallei op voor veiligheid,
voedsel en een plek om te broeden.
En voor die opvang zorgden de leerlingen van Klimop in de Goorten in de
Abeekvallei.

Samen met de vrijwilligers van Natuurpunt timmerden de leerlingen een 25 tal
diverse nestkasten. “Een vaste winterstek voor kool- en andere mezen, de
holenduif of ringmus. Zelfs de grote bonte specht verblijft er in de koude winternachten. Het is een aanvulling op ons
bijenhotel dat we vorige zomer geïnstalleerd hebben”, luidt het. Al volstaat een
nestkast alleen niet om een vogelgezin
gelukkig te maken. “Vogels moeten wennen aan een nieuw nestkastje. Daarom
geven we het kastje nog een extra kleurtje. Onze nestkasten blijven het ganse
jaar hangen,” zeggen Kaat en haar
vriendjes.

BEZOEK ONZE WEBSITE: www.abeek.be
Meeuwen-Gruitrode en Peer
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 2016 werd 8,59 ha aangekocht, waarvan voor 2,75 ha een notariële akte nog moet
opgemaakt worden in 2017.
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt op dit moment 216,54 ha.
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in:
Wijshagen:
Meeuwen:

Ellikom:
Reppel:

Plockroy het gehucht (1,30 ha)
Vliegeneindebemden (0,87 ha)
Vlasrootbemden (0,53 ha)
De Goorten (0,85 ha)
Pastorijbemden (0,94 ha)
Klokbemden (0,89 ha)
Schaeps Dijk (0,26 ha)
Berenheide het Gehucht (0,11 ha)
Kinkelbemden (1,07 ha)
Slagmolenbemden (0,26 ha)
Aen de Molenberg (0,28 ha)
Aen de Slagmolen (0,29 ha)
Reppelerbemden (1,36 ha)

181,76 ha is momenteel erkend als natuurreservaat.

.
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NATUURPUNT vzw

8830 Natuurreservaat ABEEKVALLEI
Gem. afd. sectie nummers

Deelgem.

Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

zone overeenk.

akte

in m²

Abeek

175 66 59

12.801

31 80

11

22 80

0

61 30

0

45 78

0

AANKOPEN

in m

STAND 01-01-2016

Dreesen - Oomsels

BO 2

A 191d

Reppel

Vanoosterhout Eugenius

MG 1

A 197d, 256d

Meewen

Hoogmartens Ghislaine

MG

1

B 832, 833

Meeuwen

2

C 301k&l

Wijshagen

Reppelerbemden
4 08-sep-15 07-jan-16
Klokbemden, Berenheide
3 15-jan-16 29-mrt-16
het gehucht
18-mei-16
De Goorten
15-dec-15
Plockroy het gehucht
2

Hoogmartens - Hillen
consoorten

MG 1

B 987

Meeuwen

Vliegen Eynde Bemden

57 60

20

MG 3

C 300, 302d

Wijshagen

Plockroy Het Gehucht

2

42 00

0

Hoogmartens Hilda

MG 1

A 902, 903

Meeuwen

Vlasrootbemden

53 30

0

Goijens Maria Jacobina

BO 1

A 198h,k,l,m

Reppel

Reppelerbemden

2 14-jan-16 18-mei-16
4 31-mei-16 20-sep-16

1 03 79

146

Claes consoorten

MG 1

A 214, 918, 919b

Meeuwen

Klokbemden

30-aug-16

76 90

77

Claes André en kinderen

MG 1

A 750, 751

Meeuwen

Pastorijbemden

3 20-jan-16
2 20-jan-16

30-aug-16

59 60

58

Houben Gerard en cons.

MG 1

C 1010b

Meeuwen

Vliegen Eynde Bemden

2 21-dec-15 24-nov-16

29 10

26

181 50 56

13.139

okt-16

STAND 01-01-2017

Roux Paul

MG 1

Hoydonkx Jozef

MG 1

Simons Beheer bvba

MG 3

A 625l2, 692, 693
A 182a
C 752e, 753e, 859
A 11b2, 11g
B 21p4 deel, 21w deel

Meeuwen

Kinkelbemden

21-sep-16

1 07 07

0

26 50

12

Meeuwen

Slagmolenbemden
3
22-sep-16
Schaapsdijk, De Goorten,
Pastorijbemden
2&3

84 73

20

28 11

0

Aen de Molenberg
Ellikom

3

4 07-okt-16

Aen de Slagmolen

28 65

184 25 62

13.171

32 28 52

1.030

216 54 14

14.201

29 27 63
1 01 52 29
53 45 70

Bocholt
Meeuwen-Gruitrode
Peer

184 25 62

TOTAAL

HUUR
Geen aktes
STAND 01-01-2016
Totaal huur

9 63 40

Bocholt
Meeuwen-Gruitrode

17 13 63
5 51 49

Peer

32 28 52

TOTAAL

ALG. TOTAAL

38 91 03

Bocholt
Meeuwen-Gruitrode

118 65 92
58 97 19

Peer

216 54 14

TOTAAL

Peer
27%

Verdeling
beheerde
oppervlakte

Bocholt
19%

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Evolutie oppervlakte in beheer

MeeuwenGruitrode
52%

.
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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 werden bijzonder bemoeilijkt door het uiterst
natte weer van juni.
De maaiwerken liepen daar door
meerdere maanden vertraging op.
Een tweede maaibeurt werd op de
meeste
plaatsen
niet
meer
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: plaatsen van een scherm en verplaatsen van een picknickset
bij de vogelkijkhut, ruimen van een poel, kappen houtkant, plaatsen van een bank,
ringen van populieren.
Op een 4-tal zomeravonden werden de haag rondom het Monshof gesnoeid en
reuzenbalsemien uitgetrokken.
Op de Dag van de Natuur werd
door een 15-tal vrijwilligers aardig
wat
werk
verzet.
Aan
de
Binkermolen
werden
twee
tuinhokken
met
inhoud
en
draadafrastering afgevoerd naar
het recyclagepark. Houthaksel
werd
uitgespreid
over
de
wandelweg aan de voormalige
Slagmolen.
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. Een hooilandje werd gemaaid en afgevoerd, een deel van een houtkant
werd afgezaagd. Het takhout werd versnipperd.
Zie hiervoor verder in dit jaarboek.
.
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GALLOWAYS
De 10 galloways verbleven,
zoals vorige winters, op het
Smeetshof in Bocholt.
De dieren werden konden
pas op 30 juni terug
gevangen
worden
en
verdeeld worden over 3
locaties: omgeving Monshof
(3 koeien), Oyevaersnesthofsveld (3 koeien) en
Donderslag (4 ossen).
De koeien van het Oyevaersnesthofsveld verhuisden eind juni naar de Meeuwerkant
en eind augustus naar de Bullen.
De ossen van de
Oyevaersnesthofsveld

Donderslag

verhuisden

begin

september

naar

het

Op 4 en 5 december werden 2 kalfjes geboren op de
Bullen.
Op 8 december werd de oudste koe (18 jaar) en een os
(10 jaar), die nog slecht kon lopen, afgevoerd. Op 8
december werden alle overige 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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ZONE 1: 'Maastrichterheide – Groote 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 2016 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 werd de heide door een
aannemer ter hoogte van de Gestelstraat
terug open gemaakt. Dennen en berken
werden gekapt.
Draadafsluiting diende hersteld te worden
na vandalisme.
Vier gallowayossen graasden op de heide
van de Donderslag. Drie koeien graasden
in de nazomer op de Bullen. Twee kalfjes
kwamen er begin december.

.
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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: 1,30 ha elzenbroekbossen,
- De Goorten: 0,61 ha gekapt populierenbos en 0,23 ha weide,
- Vlasrootbemden: 0,53 ha grasland, ruigte en bos,
- Pastorijbemden: 0,94 ha verruigd en verbost hooiland.
De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 43,75 ha.
Inrichting en beheer:
In zomer werd het hersteld hooiland op de Goorten door een aannemer voor de
eerste keer gemaaid.
Een insectenhotel werd geplaatst door de Middenschool van Meeuwen en een
akkertje ingezaaid.
De percelen in de Voorbroeken werden deels door een landbouwer eenmaal
gemaaid.
Door de Sociale werkplaats werden maaiwerken uitgevoerd in de Pastorijbemden en
op 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 ook op 4 locaties percelen aangekocht:
- Schaapsdijk: hooiland 0,26 ha.
- Berenheide het gehucht: verruigd hooiland 0,11 ha
- Klokbemden: 0,34 ha elzenbroekbos en 0,50 ha populierbos
- Slagmolenbemden: 0,26 populierenaanplant
De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 60,7ha.
Inrichting en beheer:
De poel bij het kootspel (kegelspel) in de Erpercommerbemden werd geruimd.

Het insectenhotel aan Meeuwerkant werd gerenoveerd door leerlingen van Ellikom.
De kleine hooilanden en een deel van de rietlanden op de Erpecommerbemden
werden een enkele maal gemaaid door de Sociale werkplaats. Leerlingen van
Erpekom hielpen hierbij.
De weide Aen het Kwaed Straetje (Ellikom) werd tweemaal gemaaid. Het perceel
Meeuwerkant in Ellikom werd tussen 20 juli en 25 augustus 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 2016 op een 2-tal locaties bijkomend aangekocht:
- Aen de Molenberg en Aen de Slag-molen: 0,57 ha grasland,
- Reppelerbemden: 1,36 ha wilgenaanplant.
De totale oppervlakte bedraagt momenteel 91,43 ha, waarvan 38,91 ha in Reppel.
Inrichting en beheer:
De vogelkijkhut werd in februari voorzien van een wand, zodat vogels minder
verstoord worden.

Op de Dag van de Natuur werden aan de Binkermolen twee tuinhokken en
draadafrastering afgevoerd naar het recyclagepark. Houthaksel werd uitgespreid
over de wandelweg aan de voormalige Slagmolen.

De weide onder de Ooievaarsnest werd tussen 30 juni en 20 juli en tussen 6
september en 12 december begraasd door galloways. Op het Monshof graasden 3
gallowaykoeien tussen 30 juni en 12 december.
.
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De weide Aan het Steenbroek werd door paarden begraasd.
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 onze percelen 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. Het akkerperceel Nelishofsveld werd maandelijks
bewerkt om het kweekgras terug te dringen. Het werd in november ingezaaid met
rogge en wintergerst.
De struikopslag op heide aan de Slagmolen werd door leerlingen van Ellikom terug
gezet, terwijl het wegje doorheen het bos Exelmanshoeven meer opengemaakt werd
door leerlingen van Grote Brogel.

Op het Monsveld werd het hakhoutbeheer van de houtkanten verdergezet. Klassen
van Agnetendal en Reppel voerden uit.
Zoals elk jaar werd ook de haag rond het Monshof gesnoeid.
De Sociale werkplaats maaide de hooilanden van Exelmanshofsveld-Schoutenhofs
veld, Molenberg, Aabemden-Nelishofsveld en rond het Monshof een keer, deels twee
keer. In september hooiden de Wildbeheereenheid (WBE) De Korhaan een deel van
de percelen in De Aabemden.
Freddy Janssens

.
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BIJENPROJECT KOLIS
De provinciale campagne "Wild van bijen" zette de meerwaarde en de problematiek
van wilde bijen in de kijker. Binnen deze campagne werd een oproep gedaan naar
gemeentes en verenigingen om een actie uit te werken ter bescherming van deze
waardevolle bestuivers.
De gemeente Meeuwen-Gruitrode sloeg daarom de handen in elkaar met onze Natuurpuntafdeling om het Bijenproject Kolis uit te werken. Dit project werd in 2016 samen met 8 andere projecten geselecteerd en mag rekenen op de steun van provincie
Limburg.
Het Bijenproject Kolis betreft een 20 ha groot aaneengesloten projectgebied, gelegen
langs de Gestelstraat en Kolisbergen, dat volledig in het beheer is van Natuurpunt
vzw (Kolis, Gestelbemden en In den Damp) en de gemeente. Het project omvat het
bijenvriendelijk inrichten van heide, heischrale graslanden, bosgebieden en hooilanden. Met deze maatregelen willen we soorten zoals grijze zandbij, heidezandbij, heizijdebij, rode maskerbij en
vele andere vooruit helpen.
De uitvoering van het project
start in het voorjaar 2017 en
loopt tot oktober 2018.
Heide en heischrale graslanden
In de eerste plaats wordt het
voedselaanbod voor de wilde
bijen verhoogd. Dit gebeurt
door het verwijderen van exoten (zoals Amerikaanse vogelkers) en het verwijderen
van houtige opslag (zoals dennen en berken) ten voordele van inheemse nectarbronnen, zoals spork, lijsterbes, rode dopheide, struikheide, muizenoor, biggenkruid,
…
Op enkele plekken binnen het projectgebied is de bodem te rijk aan voedingsstoffen
om de voedselarme vegetatie van droge en natte heide te ontwikkelen. Hier wordt
eerst een dunne laag van de bodem verwijderd. Er wordt ook aandacht besteedt aan
extra nestgelegenheden onder de vorm van open zandplekken en dood hout.
Bossen
Door de aanleg van golvende bosranden en een zonbeschenen struiklaag worden
het aantal bloeiende planten en de structuurvariatie verhoogd. Bovendien worden
corridors (verbinding tussen twee leefgebieden) voorzien, zodat de bijen zich makkelijker kunnen verspreiden en gebruik kunnen maken van een groter leefgebied.
Hooilanden
De aanwezige hooilanden zullen voortaan gefaseerd gemaaid worden zodat er gedurende een zo lang mogelijke periode een voldoende groot voedselaanbod en voldoende nestgelegenheid aanwezig zijn.
.
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RESERVATENWERKING
DOMMELVALLEI
Onze afdelingsperimeter in de Dommelvallei in Peer werd dit jaar nog eens herzien.
Dit gebeurde op vraag van de Natuurpuntafdeling Noord-Limburg. Onze
noordergrens wordt opgeschoven tot aan de watermolen van het Molhem. Concreet
betekent dit dat het wandelgebied ‘De Mullemer Bemden’ van Peer nu volledig in
onze perimeter ligt.
Er komen dus 9 percelen bij, 6 hiervan in huur van Werkgroep Isis en 3 in eigendom.
Oppervlakte: 1,9 ha,
Peer:
- Aan de watermolen van Molhem: A725a (Werkgroep Isis)
Wijchmaal:
- op het Molhem: A353f, A353g, A353h
- Aen de Dijk: B744b, B749b, B749b, B747a (Werkgroep Isis)
- Aan de Noordweg N73: B753 (Werkgroep Isis)
ZONE 1: ‘Boomen’
Gemeente:
Peer (Peer en Wijchmaal)
Locatie:
De vallei van de Dommel, tussen de watermolen van het Molhem en Burkel, de vallei
van de Klein beek en de Houterstraatloop.
Veiligstelling:
In deze zone werd in 2016 door Natuurpunt één perceel aangekocht:
- Den Gijsel F872a (Steenweg Wijchmaal): populierenbos, 0,297 ha.
Via het voorkooprecht van de VLM is ook één perceel in beheer gekomen:
- Wasputterbemdens F720c (Broekstraat): populierenbos, 0,234 ha.
De oppervlakte in deze zone bedraagt 20,9 ha.
Inrichting en beheer:
Het beheerteam van de Kern Dommelvallei Peer heeft volgende werken uitgevoerd:
- 3 april: Amerikaanse vogelkers bestrijden (Aen den Wasput)
- 3 juli: reuzenbalsemien bestrijden (Den Gijsel en Aen de Beek)
- 7 augustus: reuzenbalsemien bestrijden (Wasputterbemdens)
- 4 september: wandelpad maaien en weg vrijmaken van overhangende takken (Aen
den Wasput)
- 6 september: open plek maaien (Aen den Wasput)
- 20 september: open plek maaien (Aen den Wasput)
- 2 oktober: Amerikaanse vogelkers bestrijden (Den Gijsel)
- 4 december: afsluiting plaatsen (Aen den Wasput)

.

36

JAARBOEK 2016 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

NATUURRESERVAAT VALLEI VAN DE ABEEK & DOMMELVALLEI

.

37

JAARBOEK 2016 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

NATUURRESERVAAT VALLEI VAN DE ABEEK & DOMMELVALLEI
ZONE 2: ‘Boomerhei’
Gemeente:
Peer (Wijchmaal)
Locatie:
De Bollisserbeek, ten oosten van het spoorwegfietspad, en aangrenzend bos- en
landbouwgebied.
Veiligstelling:
Er zijn in dit deelgebied in 2016 geen percelen gekocht of gehuurd. De oppervlakte in
zone 2 bedraagt 3,9 ha.
Inrichting en beheer:
In deze zone werden
geen inrichtings- of beheerwerken uitgevoerd
door de werkploeg Natuurpunt, noch door het
beheerteam.
De weide aan de Bollisserbeek werd door
de landbouwer, die een
gebruikersovereenkomst heeft, gemaaid
en daarna begraasd
door zijn koeien.

.
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[

Robert Van Dingenen
.
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NATUUREDUCATIE
EDUCATIEF NATUURBEHEER 2016
Ook in 2016 werd voort hard ingezet op educatief natuurbeheer.
Natuurpunt dankt dan ook de vrijwilligers die hebben meegeholpen, ook de arbeiders
van de Sociale Werkplaats en begeleidsters Evelyn Abeck en Liselotte Bollen.
Hierna volgen een aantal verhalen rond schoolprojecten een aantal foto’s van de
vele activiteiten rond het educatief natuurbeheer.
Afsluiting bijenproject 2014-2016 VBS Ellikom
Een van de acties in de opzet Lerende Netwerken is het “BIJ”-zonder project 2de
graad. Deze actie startte in 2014 met theoretische en praktische doedagen, waarbij
de leerlingen voor het grote publiek voordrachten en presentaties hielden. Dit resulteerde in een tentoonstelling en de plaatsing en inhuldiging van een heus bijenhotel
aan de Meeuwerkant in Ellikom op 24 juni 2015.
Al doende leert men, is ook van toepassing voor de leerlingen van het VBS Ellikom.
Het bijenhotel aan Meeuwerkant in
Ellikom kon nog verbeterd worden.
Op 11 april werden met nieuw materiaal de vakken gevuld en terug
in het kader geplaatst. Voor de
kinderen een mooi puzzelwerkje
waarin ze hun fantasie en creativiteit de vrije loop konden laten
gaan. Door de klasjuffrouw Annemie en vrijwilligers van Natuurpunt
werden de grote lijnen uitgezet en
begeleidden ze de kinderen voor
de praktische uitvoering.
Als beveiliging tegen vogels en
andere belagers werd een extra
draadwerk voor het geheel gespannen. Om voor meer bloemen en nectar te zorgen werd het voorliggend perceeltje opnieuw ingezaaid met een bloemenmengsel.
Als afsluiter van dit project voor de huidige leerlingen van de 2de graad werden op 20
juni 2016 voor en door iedere
leerling kleine compacte bijenhotels gemaakt. De kinderen tekenden naar eigen
inspiratie en goeddunken een
figuur op houten blokken.
Daarin boorden vrijwilligers
van Natuurpunt en Compostpunt volgens deze figuur een
gatenpatroon.
De kinderen hingen deze mini-bijenhotels bij hen thuis op
en gaven zo de wilde bijen
een onderkomen.
.
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Na deze activiteit werd bij het grote bijenhotel
aan Meeuwerkant een inventaris gemaakt van
het aantal bewoonde kamers. Van tijdelijk gevangen bijen en hommels werd aan de hand
van voorbeeldkaarten de soortnaam opgezocht. Deze gegevens werden genoteerd en
zullen als basis dienen voor verder onderzoek
naar de bijenpopulatie door leerlingen van de
2de graad. De leerlingen doen zo binnen de
opzet Lerende Netwerken op hun niveau wetenschappelijk onderzoek en begrijpen zo het
belang van de opvolging van de bijenpopulatie
in natuurgebied en in hun directe omgeving.
De acties binnen de opzet Lerende Netwerken
worden de volgende schooljaren voortgezet.
Natuurpunt en Compostpunt danken de directie
en leerkrachten in het bijzonder Johan Loenders en Annemie Housen en de ijverige leerlingen voor het slagen van project.
Leerlingen
Middenschool
Meeuwen
plaatsen een bijenhotel aan De Goorten
Van de nood een deugd maken was het motto van de Compostpunters van Meeuwen-Gruitrode. In mei 2015 hadden zij de leerlingen van de Middenschool van
Meeuwen, in kader van milieuweek, begeleid bij het maken van een bijenhotel.
Door omstandigheden kon dit niet op de geplande locatie geplaatst worden. Daarom
werd met de gemeente Meeuwen-Gruitrode afgesproken om het bijenhotel te plaatsen aan De Goorten met hulp van het Educatief Natuurbeheer.

Op 18 april 2016 werd het hotel in de grond gezet en verankerd. Met een zware hamer en met hulp van leerkrachten, mensen van de gemeente en vrijwilligers van
Compostpunt en Natuurpunt leverden jongens en meisjes van 13 en 14 jaar hun bijdrage om het hotel een vaste stek te geven. De modules, gemaakt en gevuld door de
leerlingen werden, volgens nummering, op hun plaats in het kader gezet. Het voorliggend perceeltje werd met hark en riek klaargelegd voor inzaaien met een bloemenmengsel.
Het hotel zal hier ook bijdragen aan behoud van de wilde bijenpopulatie en de biodiversiteit. Een pluspunt is tevens de locatie in de onmiddellijke omgeving van de Middenschool.
Compostpunt en Natuurpunt bedanken ook deze school en leerlingen.
.
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Natuurwerkdag voor leerlingen Agnetencollege Peer
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het Agnetencollege van Peer op een
woensdag 12 oktober een VOET-dag. De afkorting VOET staat voor
'Vakoverschrijdende eindtermen'. De bedoeling is dat alle leerlingen, op welke
studierichting dan ook, in contact komen met thema's die in de gewone lessen
minder of niet aan bod komen.
Met 45 waren de leerlingen
van 2a3 en 2a4. Ze fietsten
van Peer naar Reppel om een
voormiddag te werken in het
natuurgebied bij het Monshof.
De leerkrachten verdeelden
de grote groep in twee en
begeleidden
deze.
De
educatieve medewerkster en
vrijwilligers van Natuurpunt
gaven de nodige instructies
en bemanden de machines
om alles in goede banen te
leiden. De eerste groep bracht
afgezaagde boompjes naar
de hakselaar. Dit werk kadert
in een 7-jarige hakhoutkapcyclus. De leerlingen droegen gehoorbeschermers om de
impact van het lawaai van de hakselaar tot een minimum te herleiden. De tweede
groep voerde afgemaaid gras naar een centraal geplaatste container. Met hark, riek
en draagberrie werd de klus geklaard. Door hun inzet ervaarden ze de praktische
kant van natuurbehoud. Het spelelement was nooit ver weg. Dit was zeker een
meerwaarde voor beleving van deze natuurwerkdag.

.
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Sint Elisabeth Wijchmaal

VBS Klim-op Plokroy

.
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VBS Grote Brogel

VBS Erpekom

.
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VBS Ellikom

VBS Klimop Meeuwen

.
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Overzicht Educatief natuurbeheer 2016

School

VBS Grote-Brogel

Aantal
leer- Gebied
lingen

Datum

Activiteit

15/04/2016 vm

17

Aen de Slagmolen
Ellikom

natuurontdekkingstocht en
wateronderzoek

6/10/2016 vm
5des

35

Exelmanshoeven
Grote-Brogel

beheerwerken
bospad vrijmaken

14/04/2016 nm

14

Erpecommer Beemden natuurontdekkingstocht

6/10/2016 nm

14

Erpecommer Beemden beheerwerken graslandbeheer

19/04/2016 vm

14

De Goorten Meeuwen

bijenhotel plaatsen

11/03/2016 vm
en nm

18

school

wilgenhut bouwen

18/03/2016 nm

18

Resterheide Hechtel

beheerwerken: heidebeheer

17/06/2016 vm

22

Resterheide Hechtel

natuurontdekkingstocht

17/10/2016 vm
5des

45

De Goorten Meeuwen

natuurontdekkingstocht

18/10/2016 vm
en nm 6des

45

Het Heem
De Goorten Meeuwen

vogelnestkastjes maken en
ophangen

14/03/2016 vm
en nm

10

Gestelbemden
en Kolis Meeuwen

vogelnestkastjes ophangen
natuurontdekkingstocht Kolis

11/04/2016 vm

17

Meeuwerkant
Ellikom

bijenproject 2de graad
renovatie bijenhotel
en inzaaien perceel

14/04/2016 vm

15

Erpecommer Beemden
natuurontdekkingstocht
en Berenheide

20/06/2016 vm

15

school

bijenproject 2de graad
blokkenhotel maken

Meeuwerkant Ellikom

inventaris bijenpopulatie

VBS Erpekom

Middenschool
Meeuwen

Sint-Elisabeth
Wijchmaal

VBS Klim-op
Meeuwen

VBS Klim-op
Plockroy

VBS Ellikom

nm
4/10/2016 nm

15

Aen de Slagmolen
Ellikom

beheerwerken heideherstel

8/12/2016 nm
15/12/2016 nm

12

school

educatie: leefwereld bijen

Agnetendal Peer

12/10/2016 vm

45

Monsveld
Monsbemden Reppel

beheerwerken houtkantbeheer
en graslandbeheer

VBS Reppel

14/11/2016 vm

17

Monsveld Reppel

beheerwerken houtkantbeheer

Jan Hendrikx
.
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CURSUSSEN
Snoeicursus 13 februari 2016
Er is duidelijk interesse in aanplant
en onderhoud van groot - en kleinfruit, bewijze de 25 inschrijvingen
voor de snoeicursus fruit georganiseerd door Velt Peer en Natuurpunt
Meeuwen-Gruitrode & Peer in de
boomgaard van het Monshof in
Reppel.
Pierre Zanders van Velt deed weer
wat van hem verwacht werd, hij is
naast vakkundige lesgever en materieelkenner 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.
Vanuit de vormsnoei gaat hij over in detail
om de kunst van het snoeien aan de cursisten over te brengen. Gepaste vragen en
discussies ter zake bewijzen de interesse
in deze vorm van fruitteelt. Op vraag van
enkele cursisten gaf hij ook leg over de
vorm en productie snoei voor kleinfruit.
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
Frieda, Velt en Natuurpunt. Het gaf deze
cursus een extra winters cachet.
Velt Peer en Natuurpunt MeeuwenGruitrode & Peer danken Frieda Pauwels
voor haar gastvrijheid.
Jan Hendrikx

.
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WWW.ABEEK.WAARNEMINGEN.BE
Waarnemingen.be is nu 8 jaar het belangrijkste invoerplatform geworden: met nu
meer dan 23 miljoen waarnemingen (en meer dan 3 miljoen foto’s) van bijna 19.500
soorten. 9.300 waarnemers waren in 2016 actief.
Ook voor ons is dit hét invoersysteem. Waarnemingen gaan nooit meer verloren. Zelf
heb je nu altijd een overzicht van je
eigen waarnemingen.
Ook oudere waarnemingen uit
andere bronnen (voor het wwwtijdperk) werden in dit systeem
ingebracht. Zo waren eind 2016
voor ons werkgebied (MeeuwenGruitrode, Peer en Reppel) in totaal
144.027
waarnemingen
opgeslagen.
Gegevens
zijn
nu
voorhanden vanaf 1954!

In 2016 werden bij ons door 179 waarnemers 19.823 waarnemingen van 1.566
soorten ingegeven in www.waarnemingen.be.
Meer waarnemingen in 2016 als in 2015 en meer soorten door meer waarnemers
(2015: 17.969 waarnemingen, van 1.422 soorten door 138 waarnemers).
Het totaal aantal soorten ingegeven voor ons werkingsgebied in
www.waarnemingen.be loopt op tot 2.975 soorten met 218 'nieuwe' soorten in 2016.
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.

.
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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 twee derde van de waarnemingen in ons werkingsgebied werd in 2016 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 45 %
(vorig jaar nog op 36 %) ligt.

ZELDZAME SOORTEN VAN 2016
In totaal werden in 2016 in het gebied
Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt\Bree (deel tot aan het kanaal)
1.330 waarnemingen (6,7 % van het
totaal aantal waarnemingen) gedaan
van 139 zeldzame soorten (1.262
waarnemingen) en 28 zeer zeldzame
soorten (68 waarnemingen).
In 2015 werden 1.209 waarnemingen
(ook 6,7 % van het totaal aantal waarnemingen) gedaan van 140 zeldzame
soorten en 19 zeer zeldzame soorten.

2 Gladde slangen
7 waarnemingen in 2016. 23 vanaf 1985

Hierna is een lijst van alle waarnemingen van zeldzame en zeer zeldzame soorten te
vinden, zoals ingegeven in www.waarnemingen.be.
De 36 (in 2015: 53 soorten) (zeer) zeldzame soorten, die in 2016 voor het eerst
ingegeven werden voor ons werkingsgebied, werden aangegeven met '(N)'.
4 nieuwe paddenstoelen (zwammen) en
10 nieuwe zeldzame plantensoorten
werden ingegeven.
Het nachtvlinderonderzoek leverde nog
14 nieuwe soorten op.
Een nieuwe sprinkhaansoort werd
waargenomen,
nl:
de
Zuidelijke
boomsprinkhaan. Vermoed wordt dat
deze ongevleugelde sprinkhaansoort is
meegelift met transporten uit ZuidEuropa. De soort werd in 2008 voor het
eerst in Vlaanderen waargenomen. In
september 2016 waargenomen in een
tuin in Grote Brogel.

Zuidelijke boomsprinkhaan

.
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Boomkikker is in september 2016 voor het
eerst (weer) gehoord in Gruitrode.
De soort is over 5 km kunnen migreren
langs de Itterbeek van De Brand in
Voorshoven
Neeroeteren
doorheen
Opitter tot in vallei van de Wijshagerbeek/
Eetsevelderbeek).
Freddy Janssens Verwerking van
waarnemingen van 2016 geëxporteerd uit
www.abeek.waarnemingen.be
Boomkikker
ZELDZAME EN ZEER ZELDZAME SOORTEN 2016

GEBIEDEN
MOSSEN EN KORSTMOSSEN
Blauw boomvorkje
Abeekvallei Reppel, Hechtel-Begijnenvijvers-noord
Fraai achterlichtmos (N)
Peer-Dommelvallei
Hamsteroortje
Erpercommerbeemden
Pluimstaartmos (N)
Neerhoksent-Dommelvallei
Slank veenmos (N)
Peer-Dommelvallei
PADDENSTOELEN
Blauwgroen trechtertje (N)
Abeekvallei Schoutenhofsveld/Molenberg Ellikom
Doolhofraspzwam (N)
Turfven en Ruiterskuilen
Echte tolzwam
De Oudsberg
Hanenkam
Turfven en Ruiterskuilen
Oranje oesterzwam
Peer-Dommelvallei
Onvertakte stinkkorstzwam (N) Peer-Dommelvallei
Waterbiesmoederkoren (N)
Turfven en Ruiterskuilen
PLANTEN
Afghaanse duizendknoop (N)
Abeekvallei Ellikom
Akkerleeuwenbek
Gruitrode, Meeuwen, Peer, Peer-Dommelvallei
Beenbreek
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Blauwe knoop
Neerhoksent-Dommelvallei, Meeuwen, Dommelvallei
Bleke zegge (N)
Abeekvallei Meeuwen
Bolderik
Abeekvallei Grote Brogel
Bont kroonkruid (N)
Gruitrode
Dicht havikskruid
Linde (Peer) en omgeving, Dommelvallei, Wijchmaal
Draadrus
Neerhoksent-Dommelvallei, Dommelvallei, Mullemerbeemden
Draadzegge
Dommelvallei, Wijchmaal-Slegerstraat
Drijvende egelskop (N)
Peer
Duits viltkruid
Kleine Brogel-Schabroeken, Dorperheide
Duivelswandelstok
Peer
Abeekvallei Wijshagen-Meeuwen-Reppel, Neerhoksent-Dommelvallei,
Hechtel-Begijnenvijvers-noord, Peer, Dommelvallei, WijchmaalDuizendknoopfonteinkruid
Slegerstraat
Abeekvallei Maastrichterheide-Meeuwen, Kleine Brogel-Vliegbasis, MiliDwergviltkruid
tair Domein Meeuwen/Helchteren, De Oudsberg, Wijchmaal
Eekhoorngras
Abeekvallei Meeuwen
Fluweelblad (N)
Wijchmaal
Geschubde mannetjesvaren
Abeekvallei
Gesteeld glaskroos
Itterbeekvallei (Itterbeek)
.
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Gevlekte orchis s.l.
Grondster
Grote keverorchis (N)
Hartgespan
Hennep
Klein warkruid
Kleine pimpernel (N)
Kleine ratelaar
Klimopwaterranonkel
Klokjesgentiaan
Knolcyperus
Knolsteenbreek
Koningsvaren
Korenbloem
Lievevrouwebedstro
Liggende vleugeltjesbloem
Meisjesogen
Moerasbasterdwederik
Moerashertshooi
Moerashyacint
Moeraskartelblad
Moerasvaren (N)
Mottenkruid
Overblijvende ossentong
Paarbladig goudveil
Pilvaren
Rijstgras
Rode dophei
Rozetsteenkers
Slangenwortel
Steenanjer
Stomp fonteinkruid
Veenbies s.l.
Verspreidbladig goudveil
Westerse karmozijnbes
Wilde gagel
Wilde judaspenning (N)
Wilde peen
Witte snavelbies
Beekoeverlibel
Bosbeekjuffer
Gewone bronlibel
Plasrombout
Tengere grasjuffer
Zwervende heidelibel
Boskrekel
Gouden sprinkhaan
Moerassprinkhaan

Abeekvallei Grote Brogel
Abeekvallei Meeuwen, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer
Hechtel-Resterheide
Wijchmaal
Peer
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Meeuwen
Dorperheide
Abeekvallei Schoutenhofsveld/Molenberg
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Linde (Peer) en omgeving
Abeekvallei Meeuwen-Grote Brogel-Reppel
Abeekvallei Meeuwen, Neerhoksent-Dommelvallei, Peer
Diverse locaties
Turfven en Ruiterskuilen
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Meeuwen
Gruitrode
Neerhoksent-Dommelvallei, Hechtel-Begijnenvijvers-noord, Dommelvallei
Abeekvallei Meeuwen, Kleine Brogel-Dommelvallei noord, Mullemerbeemden
Neerhoksent-Dommelvallei
Abeekvallei Meeuwen
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Abeekvallei Wijshagen, Wijchmaal
Abeekvallei Ellikom-Grote Brogel
Hechtel-Begijnenvijvers-noord
Abeekvallei Reppel
De Oudsberg, Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek), Wijshagen
Hechtel-Resterheide
Abeekvallei Meeuwen
Kleine Brogel-Vliegbasis, Turfven en Ruiterskuilen
Abeekvallei Reppel
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Abeekvallei Meeuwen- Ellikom
Linde (Peer) en omgeving, Gruitroderheide, Peer
Peer-Dommelvallei
Wijchmaal
Turfven en Ruiterskuilen, Dommelvallei
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
LIBELLEN
Abeekvallei Schoutenhofsveld/Molenberg-Grote Brogel, Gruitrode, Peer
Diverse locaties langs Abeek, Bolissenbeek en Dommel
Hechtel-Resterheide, Dommelvallei
Neerhoksent-Dommelvallei
Abeekvallei Meeuwen
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
SPRINKHANEN EN KREKELS
Diverse locaties
Hechtel-Begijnenvijvers-noord, Itterbeekvallei (Itterbeek), Peer, Dommelvallei
Diverse locaties langs Abeek, Bolissenbeek en Dommel
.
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Negertje
Snortikker
Zuidelijke boomsprinkhaan (N)
Bladpootrandwants
Grauwe veldwants
Gestreept lieveheersbeestje
Acilius canaliculatus
- waterroofkever (N)
Klein vliegend hert
Bergveldwesp
Blauwzwarte houtbij
Kleine harsbij (N)
Bont dikkopje
Boswitje
Grote vos
Grote weerschijnvlinder
Heideblauwtje
Heivlinder
Keizersmantel
Kleine ijsvogelvlinder
Kleine parelmoervlinder
Kommavlinder
Veldparelmoervlinder
Appelglasvlinder (N)
Bandwitvlekmot
Bremkwastje (N)
Bruine sikkeluil
Donkere wapendrager
Fraaie korrelpalpmot
Gevlekte heispanner (N)
Gevlekte winteruil
Goudhaaruil
Goudlichtmot
Grauwe borstel
Grijsrupspurpermot (N)
Groene weide-uil
Kajatehoutspanner (N)
Kleine hagenheld
Kleine rietvink (N)
Lichte rietpalpmot (N)
Oosterse schone
Paddenstoeluil
Phegeavlinder
Plat beertje
Purperen stipspanner
Purpermot

Wijshagen
Houthalen-Helchteren, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijchmaal
Grote Brogel
WANTSEN, CICADEN EN PLANTENLUIZEN
Grote Brogel, Gruitrode, Kleine Brogel-Vliegbasis, Wijshagen
Peer-Centrum, Wijshagen
KEVERS
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Turfven en Ruiterskuilen
Turfven en Ruiterskuilen
BIJEN, WESPEN EN MIEREN
Kleine Brogel-Schabroeken
Kleine Brogel
De Oudsberg
DAGVLINDERS
Abeekvallei Meeuwen, Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Turfven en Ruiterskuilen
Erpercommerbeemden, Dommelvallei
Turfven en Ruiterskuilen
Abeekvallei Meeuwen, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Wijshagen
Abeekvallei, Maastrichterheide, Helchteren, Kleine Brogel-Vliegbasis,
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, De Oudsberg, Wijshagen
Grote Brogel
Abeekvallei Grote Brogel, Neerhoksent-Dommelvallei, Meeuwen, De
Oudsberg, Dorperheide, Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek)
Diverse locaties
Kleine Brogel-Vliegbasis, Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Hechtel-Begijnenvijvers-noord
NACHTVLINDERS
Neerglabbeek
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Peer-Centrum
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer-Centrum
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Peer-Centrum
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Peer
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Peer-Centrum
Peer-Centrum
Ellikom, Kleine Brogel-Vliegbasis, Kleine Brogel, De Oudsberg
Peer-Centrum
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
.
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Satijnstipspanner
Schaaruil (N)
Schaduwstipspanner
Slanke haakbladroller
Spaanse vlag
Strooiselstipspanner (N)
Vals witje
Variabele heidebladroller (N)
Variabele smalpalpmot (N)
Veenheide-uil
Vijfvlek-sint-jansvlinder (N)
Witte-l-uil
Zwartpuntvolgeling (N)
Zwartstipspanner (N)
Hoornaarroofvlieg
Paardendaas (N)
Vensterrouwzwever

Halesus radiatus (N)
Boomkikker (N)
Gladde slang
Knoflookpad
Poelkikker
Rugstreeppad
Vinpootsalamander
Dwerggans
Hop
Klapekster
Kraanvogel
Middelste bonte specht
Oehoe
Raaf
Rode wouw
Roodhalsgans
Ruigpootbuizerd
Steppekiekendief
Vale gier
Velduil
Wilde zwaan
Zwarte ooievaar
Zwarte wouw
Europese bever
Wild zwijn

Peer-Centrum
Peer-Centrum
Peer-Centrum
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Grote Brogel, Kleine Brogel-Vliegbasis
Peer-Centrum
Reppel
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Peer-Centrum
Peer-Centrum
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Peer-Centrum
VLIEGEN EN MUGGEN
Kleine Brogel-Vliegbasis, Peer
Peer-Centrum
Abeekvallei Meeuwen
SCHIETMOTTEN
Abeekvallei Ellikom
REPTIELEN EN AMFIBIEËN
Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek)
Maastrichterheide Peer, Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Linde (Peer) en omgeving
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Maastrichterheide Peer, Abeekvallei Meeuwen, Linde (Peer) en omgeving, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
VOGELS
Grote Brogel-Zandgroeve Winters
Peer-Centrum
Abeekvallei Grote Brogel, Kleine Brogel-Vliegbasis, Militair Domein M/H
Grote Brogel, Turfven en Ruiterskuilen, Gruitroderheide, Peer, Centrum
Abeekvallei Meeuwen, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Dommelvallei
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Neerhoksent-Dommelvallei, Militair Domein M/H, Peer, Reppel, Wijshagen
Grote Brogel-Zandgroeve Winters
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Wijshagen
De Oudsberg
Militair Domein Meeuwen/Helchteren
Abeekvallei Wijshagen
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer-Centrum
Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer-Centrum, Wijshagen
ZOOGDIEREN
Abeekvallei Grote Brogel-Reppel, Neerhoksent-Dommelvallei, Itterbeekvallei (Eetsevelderbeek en Itterbeek)
Abeekvallei Meeuwen, Hechtel-Resterheide, Militair Domein Meeuwen/Helchteren, Peer, Turfven en Ruiterskuilen, Gruitroderheide, Solterheide
.
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OPVOLGING DAGVLINDERS 2016
Minder goed begonnen, beter geëindigd
Extreem zachte en ook natte winter 2015-2016 een koel en zeer nat voorjaar, record
zondvloed in juni, hittegolf eind augustus-begin september.
Het voorjaar en zeker de natte junimaand waren geen echt goede vlindermaanden.
De warme nazomer maakte het voorjaar dan weer wat goed, tenminste voor een heel
beperkt aantal zomersoorten en de soorten met verschillende generaties in het jaar.
Voor Vlaanderen bleek 2016 voor de meeste soorten een heel matig tot slecht
vlinderjaar. Veel vlinders deden het slechter dan gemiddeld en echte uitschieters in
positieve zin waren er ook nauwelijks: Dagpauwoog, Citroenvlinder en Atalanta
hadden een goed jaar. Gehakkelde aurelia, Kleine parelmoervlinder, Bont dikkopje,
Oranjetipje, Koninginnenpage en Oranje Zandoogje hadden in 2016 het slechtste
vliegseizoen sinds de start van waarnemingen.be, 8 jaar geleden.
De meeste soorten deden het bij ons daarom relatief minder goed, zeker wanneer de
cijfers gecorrigeerd worden met de toegenomen onderzoeksinspanning.
38 soorten (36 soorten in 2015) werden waargenomen. Dit terwijl er een iets groter
aantal vlinders werd genoteerd: 11.100 exemplaren t.o.v. 10.005 exemplaren in 2015
en 7.958 in 2014. De onderzoeksinspanning (het aantal ha dat er doorlopen werd)
was in 2016 ook 10 % groter dan in 2015.
In totaal werden in de periode 2006-2016 43 soorten dagvlinders waargenomen,
zwervers en trekvlinders meegerekend.
Een 3-tal soorten deed het relatief veel beter in 2016 en/of werden relatief meer
genoteerd dan in periode 2011-2015 (meer dan 2 x het gemiddelde van deze
periode): Distelvlinder, Groentje en Klein koolwitje.
Bont dikkopje, Geelsprietdikkopje, Eikenpage, Groot
Eikenpage
dikkopje, Heideblauwtje, Kleine ijsvogelvlinder, Kleine
vos, Zwartsprietdikkopje deden het veel minder goed.
Slechts een of enkele exemplaren werden nog
gezien.
Kleine vos werd bij ons na begin augustus 2015 niet
meer waargenomen. Een klein aantal werd nog
gezien doorheen het gehele jaar 2016, maar minder
dan in 2015. In België bleef na het aantal ongeveer
gelijk met 2015, na de sterke terugval na 2014.
Meest zeldzaam was de enkele Keizersmantel
(zwerver) en een enkele Veldparelmoervlinder. We hopen dat de laatste soort zich
uitbreidt, ook in oostelijke richting.
Ook slechts één Grote vos werd waargenomen.

Top 5
De top 5 van 2016 voor ons gehele werkingsgebied was in afnemende volgorde:
Klein koolwitje, Dagpauwoog, Oranje zandoogje, Citroenvlinder en Bruin zandoogje
.
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De top 5 van 2015 was: Oranje Zandoogje, Klein Koolwitje, Citroenvlinder, Kleine
Parelmoervlinder en Bruin Zandoogje.

Meetnetsoorten: Komma- en Heivlinder
Komma- en Heivlinder zijn Europese en Vlaamse prioritaire soorten en worden in
gans Vlaanderen en ook bij ons gevolgd via de meetnetten.
Kommavlinder
Op het vliegveld van Kleine Brogel werden 45
Kommavlinders gezien tijdens de 3 trajecttellingen van
de
meetnettenmonitoring
Kommavlinder.
In
Vlaanderen werden 174 Kommavlinders gezien op een
totaal van nog 10 locaties. De populatie van Kleine
Brogel is van uitzonderlijk belang voor het behoud van
deze soort.
Een enkele Kommavlinder werd waargenomen op het
oostelijk deel van het Schietveld. Op het westelijk deel
van het schietveld (Sonnis) werd bij de
meetnettenmonitoring (5 trajecttellingen) slechts één Kommavlinder gezien. De soort
blijft zeer zeldzaam op het schietveld.
Heivlinder

De Heivlinder werd opgevolgd op Sonnis en de
noordrand van het Schietveld ter hoogte van de
Maastrichterheide. 64 Heivlinders werden gevonden bij
het viermaal aflopen van een traject van 1000 m. Of
gemiddeld 1 Heivlinder om de 62 m en 16 vlinders per
telling. Of iets meer dan de 14 vlinders per telling, die
bij 17 locaties in Vlaanderen geteld werden.

Samen met 5.446 gezinnen werden 68 verschillende soorten
(dagactieve nachtvlinders inbegrepen) geteld tijdens Het Grote
Vlinderweekend.
Het aantal gezinnen daalde met de helft t.o.v. 2015 (recordaantal) en ook het aantal geteld vlinders. 72.081 vlinders.
In Peer, Meeuwen-Gruitrode en Bocholt
TOP Vlaanderen
werd in 38 tuinen geteld: totaal 722
1 Atalanta
vlinders, gemiddeld 19 vlinders per tuin.
2 Klein koolwitje
27 soorten werden genoteerd. De top10
3 Oranje zandoogje
vind je hiernaast.
4 Kleine vos
5 Distelvlinder
De bij ons 10 minst genoteerde soorten
6 Dagpauwoog
waren: 9: Koevinkje, 4: Kleine
7 Bruin zandoogje
parelmoervlinder, 3: Kolibrievlinder en
8 Groot koolwitje
Landkaartje, 1: Geelsprietdikkopje, Sint9 Citroenvlinder
jacobsvlinder, Keizersmantel, Bruin
10 Bont zandoogje
blauwtje, Muntvlindertje en Hageheld.

Limburg
Atalanta
Klein koolwitje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Groot koolwitje
Oranje zandoogje
Kleine vos
Gehakkelde aurelia

MG, Peer & Bocholt
Atalanta
Klein koolwitje
Distelvlinder
Citroenvlinder
Bruin zandoogje
Groot koolwitje
Koninginnenpage
Dagpauwoog
Bont zandoogje
Gehakkelde aurelia

.
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Kleine parelmoervlinder, geen in het voorjaar, wel herstel vanaf augustus 2016
De Kleine parelmoervlinder, is een soort
die zoals andere vlindersoorten sterk
beïnvloed wordt door weers- (en klimaat)
omstandigheden. De soort komt een
groot deel van het jaar (april-november)
voor doordat deze bij ons 4 generaties
per jaar kent.
De uitzonderlijk warme winter (begin
januari was het jaar 6 weken voorop)
was niet gunstig niet de overleving van
de rupsen.
De soort werd pas voor de eerste maal
gezien op 29 juni. De eerste generatie van april-mei moet bijzonder klein geweest
zijn. De bijzonder goede (na)zomer speelde ook een grote rol in de snelle terug
opbouw van de populatie.
Toch deed er zich over het ganse jaar 2016 genomen een sterke terugval zich voor.
In 2016 werd de soort op veel
50%
minder plaatsen waargenomen als
45%
in 2015 en in kleinere aantallen:
40%
2003-2015
35%
202 waarnemingen met 284
2016
30%
exemplaren in 29 km²-hokken.
25%
In het topjaar 2015 werd de soort
20%
immers waargenomen in 49 km²15%
hokken en in grotere aantallen
10%
5%
(711 exemplaren).
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In België werden in 2016 1.045 exemplaren geteld bij 583 waarnemingen. Bijna de
helft van de waarnemingen gebeurde in ons werkingsgebied, één vijfde van het
aantal kleine parelmoervlinders van België werd bij ons geteld.
Bron: www.abeek.waarnemingen.be: waarnemingen van vele waarnemers
.
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700

NATUURSTUDIE
Jaaroverzicht 2016 Waargenomen dagvlinders Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel
(Bocholt) ten opzichte van de periode 2010-2015, rekening houdend met de zoekinspanning

Groentje

Klein koolwitje

Freddy Janssens
.
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2016
Na een korte winterprik 16-22 januari (- 9 °C op 19 januari) zorgt het zeer zachte
weer van eind januari (16 °C overdag op 25 januari) en begin februari voor een
bescheiden trek.
Het duurt tot 20 februari tot de temperaturen ’s nachts boven de 5 °C uitkwamen. Op
21 februari werd 12 °C gemeten ’s avonds. Een korte (2-3 dagen) en hevige trek
kwam op gang.
Vanaf 23 februari tot 18 maart zorgen de koude temperaturen ’s nachts en de
droogte voor een bijna totale stop van de trek. Normaal is 15 maart de helft van het
aantal dieren overgezet.
Pas op 18 maart komt de trek goed op gang, maar gespreid over een tweetal weken.
Geen echte piekdagen werden genoteerd.
Samengevat: drie trekperiodes en gemiddeld een zeer late trek.
Overzet Gestelstraat, In den Damp – Wijshagen
De paddenoverzet werd op 16
januari opgezet, afgebroken
werd op 12 april.
Een kleine trek doet zich voor
tussen 24 januari en 7 februari
met al op 27 januari 61 dieren.
Na een koude periode doen zich
twee dagen van behoorlijke trek
voor op 20 en 21 februari met
bijna 600 dieren.
Het blijft weer heel lang stil tot 18
maart. Dan trekt nog drievierden
van het aantal dieren over.
De piek werd bereikt op 22 maart
met 428 dieren. In 2015 werd de piek bereikt op 18 maart met 977 dieren. In 2014
werd de piek bereikt op 8 maart met 698 dieren.
In totaal werden er 3.831 dieren overgezet, wat 15 % minder was dan het jaar
voordien toen er nog 4.492 dieren overgezet werden.
Het jaargemiddelde over de voorbije 20 jaar van 4.400 werd niet bereikt.
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 91.992 stuks overgezet.

.

58

JAARBOEK 2016 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

ACTIES
Van de gewone pad werden 2.769
stuks overgezet of ongeveer 800 (23
%) minder dan in 2015.
Vier! rugstreeppadden werden overgezet (sinds 1995 werden er in totaal
nog maar 12 overgezet).
Het aantal alpenwatersalamanders
nam weer toe.
Kleine watersalamander halveerde.
Slechts
5
vinpootsalamanders
werden genoteerd. De soort is
moeilijk te onderscheiden van de
kleine watersalamander.

Rugstreeppad

Bruine kikker deed weer het weer
minder goed dan in 2015 (- 20 %) en
2014.
Groene kikker is weer sterk
toegenomen na ook een heel sterke
achteruitgang. Er werden 400 dieren
overgezet. In 2015 en 2014 konden
slechts 143, resp. 60 dieren
overgezet worden.
Heikikker kende vanaf 2009 een
dalende trend: van 58 stuks in 2008
tot 1 enkel exemplaar in 2014. In
2015
werden
7
exemplaren
overgezet. In 2016 werden toch weer
22 dieren overgezet.
Dit waren ook weer de enige heikikkers die in Limburg overgezet werden
(bron: http://www.hylawerkgroep.be/)

Heikikker

Een 90-tal doodgereden dieren werd er genoteerd.
De overzetactie aan de Gestelstraat was in 2016 de tweede grootste overzetactie
van Vlaanderen na de Eindepoel in Merksplas.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alpenwatersalamander

2

Kleine watersalamander

340

294

256

102

317

372

293

141

107

120

88

34

87

144

286

348

107

118

72

71

106

114

160

126

368

272

208

89

118

51

115

82

45

127

331

145

156

73

15

32

67

25

68

95

156

284

260

75

30

51

11

26

16

12

87

179

139

55

12

6

1

2

5

Bruine kikker

20

224

105

159

325

522

449

139

141

131

145

126

86

291

340

381

337

428

396

882

629

500

Groene kikker

36

231

196

418

360

543

489

540

553

633

526

236

121

533

385

391

315

272

179

60

143

400

Heikikker

11

10

4

6

10

16

11

4

7

11

16

16

5

58

31

33

19

8

2

1

7

22

Gewone pad

271

1.287

Vinpootsalamander

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

Rugstreeppad
Totaal

4

2.620 3.210 2.518 2893 3.071 2.572 2769
0

1

340 2.299974 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 3.831

.
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Overzet Brogelerweg - Ellikom
Op 23 januari werd de paddenoverzet opgezet, afgebroken werd er op 20 april.
We kenden hier ook 3 trekperiodes. De eerste
vroege trek 26 januari – 9 februari trok 1 op 7
dieren over. De tweede korte periode tussen 21 en
24 februari was al 1 op 5 dieren op pad. Terwijl na
21 maart nog 2 op 3 dieren op pad moesten gaan.
Op 21 februari deed zich de grootste trek voor met
124 dieren, in 2015 op 9 maart met 172 dieren.
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 %), om terug toe te nemen in
2016 met 1.573 dieren (+ 25 %).

Aan de noordzijde van de
Brogelerweg kwamen de 1.218
dieren in emmers terecht, terwijl
aan de zuidzijde 355 dieren
werden opgevangen.
Bruine kikker, alpenwatersalamander en kleine watersalamander deden het beduidend veel beter (meer dan 50 %
beter). Gewone pad werd iets meer overgezet (+ 12%).

Alpenwatersalamander

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

277

2

1

2

4

14

26

10

15

23

485

282

269

248

106

285

195

116

214

1

3

6

12

1

5

1

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 1.021 1.432 1.624 1.262 1.573

731

905 1.274 948 1.058

Overzet Hellestraat – Ellikom
Overzet Boenderstraat – Ellikom & Wijshagen
Geen dieren overgezet in 2016.
.
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Overzet Esmeralda Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal - Peer
De winter van 2015 – 2016 was zeer zacht met een aantal records, zoals de warmste
25 januari ooit gemeten. Hierdoor werd al heel vroeg naar de voortplantingsplaatsen
getrokken. Aangezien de paddenschermen in Peer pas op 30 januari werden
opgebouwd, waren er mogelijk al een klein aantal dieren doorgetrokken.
Dit jaar werden er langs de Steenweg op Wijchmaal meer schermen geplaatst. De
paddentrek verliep dit jaar hier ook in 3 delen, namelijk begin februari, daarna eind
februari en dan eind maart. Daar
tussen waren er koudere periodes met
nachtvorst. Eind maart was echt de
piek in de paddentrek, deze liep zelfs
een stuk door tot in april.
Op 12 april werden de schermen
opgeruimd met het lage eindtotaal van
889 overgezette dieren. Het laagste
cijfer sinds de start van de
paddenoverzet aan de Esmeralda in
Kikkerdril van bruine kikker
Peer.
Pas op 11 maart werd de eerste kikkerdril gevonden, dit in een poel van ISIS,
gelegen ‘Aen de Dijk’.
Opvallend is dat vanaf april, toen dat
de paddentrek op zijn einde liep, er
vele kleine, juveniele kikkers en
padden in de emmers werden
gevonden. Tijdens de voorgaande
jaren waren er dat niet zo veel.
We vonden nu ook regelmatig dode
muizen (woelmuizen en dwergmuizen)
in de emmers. Dit is het jammerlijke
Jonge padjes en bruin kikkertje
gevolg van het niet terugplaatsen van
het stokje in de emmers. Dankzij dit
stokje kunnen muizen terug uit de emmers kruipen, padden en kikkers kunnen dit
niet.
Op 29 maart werden er op 3 verschillende plaatsen rond de vijver aan de Esmeralda
prooiresten (dode, half opgegeten padden) gevonden. Dit waren eetplaatsen van een
predator, mogelijk een rat. De volgende nacht werd ook effectief een Bruine rat
waargenomen op één van deze eetplaatsen, etend van de paddenresten.
Het gaat niet goed met de paddenoverzet in Peer. Dit jaar noteerden we het laagste
aantal overgezette dieren sinds het begin van de paddenoverzetacties in Peer in
2004. Met slechts 889 overgezette dieren zitten we een pak lager ten opzichte van
de aantallen die we gewoonlijk halen en bijna 100 dieren minder dan vorig jaar. Het
lijkt alsof we in dalende lijn bezig zijn.

.
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De Bruine kikker deed het heel slecht, het laagste aantal ooit. Slechts 109
overgezette Bruine kikkers. Het was ooit anders: in 2005 werden er 10 maal zoveel
overgezet, nl. 1098 exemplaren!
Het aantal Gewone padden was ook zeer laag, maar niet het laagste. In de
voorgaande jaren hadden we regelmatig nog lagere aantallen, nl in 2007, 2009,
2010, 2011, 2012 en 2014. Als we dus op langere termijn kijken schommelt het
aantal overgezette padden schijnbaar tussen de 600 en 1000 dieren.
De salamanders deden het beter dit jaar. Voor de Alpenwatersalamander noteerden
we terug een stijging naar 93 exemplaren. Dit is de helft meer van vorig jaar. Maar
vooral de Kleine watersalamander deed het goed en zit in een stijgende lijn. Ook al
zijn het er maar weinig. Er werden 14 stuks overgezet van deze soort. Het hoogste
aantal tot nu toe. Dit lijkt echt een opkomende soort voor dit gebied.
Met de Groene kikker zitten we op dezelfde lijn als voorgaande jaren. Van deze soort
worden steeds slechts enkele dieren overgezet.
Met 23 doodgereden dieren hebben we hetzelfde aantal als vorig jaar gehaald, met
als enige verschil dat het nu enkel padden zijn, terwijl er vorig jaar ook 9 kikkers
waren bij de 23 verkeerslachtoffers.
Er was een zeer lage
opkomst bij onze publieke
overzetacties.
Schoolbezoeken hebben
we nu ook niet gehad. In
totaal waren er slechts 14
bezoekers, waarvan maar
2 kinderen. Wel waren er,
buiten
de
publieke
paddenoverzets, nog 2
individuele avondbezoeken
van
geïnteresseerde
inwoners

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Alpenwatersalamander

77

208

161

113

146

178

206

174

152

94

48

63

93

Kleine watersalamander

0

0

0

0

0

1

0

1

2

10

1

9

14

Bruine kikker

137

1.098

526

228

271

141

160

154

279

367

211

128

109

Groene kikker

23

47

14

7

3

1

0

3

1

2

2

3

4

Gewone pad

964

1.343 1.578

635

749

680

662

571

666

821

676

779

669

1.201

2.696 2.279

983

1.169

1.001

1.028

903

938

982

889

Totaal

1.100 1.294
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Verloop van de overzet in 2016 (dieren per dag)

In den Damp – Gestelstraat Wijshagen

Brogelerweg Ellikom

Esmeralda – Omleidingsweg Wijchmaal

.
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Vergelijking met Limburg en Vlaanderen
In Vlaanderen werden in 2016 bij 213 acties in 119 gemeentes 157.558 dieren
overgezet volgens de cijfers te vinden op de website van Hyla
(www.hylawerkgroep.be). Een daling met 20 % ten opzichte van 2015 toen 197.723
dieren werden overgezet. Ter vergelijking werden 2014 168.770 en in 2013 177.039
dieren overgezet.
In Limburg werden in 2016 bij 27 overzetacties in 20 gemeentes 30.780 dieren
overgezet of 30 % minder dan in 2015. Bij ons was dat nagenoeg 7 % minder dan in
2015.
In Limburg werden in 2015 43.897 dieren of 24 % meer dan in 2014. Bij ons toen
nagenoeg evenveel als 2014.
Ons aandeel overgezette dieren ten opzichte van het Limburgs aantal is weer
gestegen tot 20 %, nadat het gedaald was van 19 % naar 15 %. Ten opzichte van
Vlaanderen haalden we terug 4,0 % na een daling naar 3,4 %.

Opmerkelijk is dat bij ons het aantal
groene
kikkers
weer
meer
dan
verdubbelde terwijl het bij de andere
overzetacties in Limburg constant bleef.

Groene kikker

Tabel: Aandeel overgezette dieren in Meeuwen-Gruitrode en Peer t.o.v. het Limburgs
aantal
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
45 % 16 % 22 % 35 % 32 % 32 % 32 %

2012
43 %

2013 2014 2015 2016

Alpenwatersalamander
Kleine watersalamander

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

19 %

10 %

8%

10 % 16 %

Vinpootsalamander

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

5%

8%

2%

2%

6%

Bruine kikker

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

10 %

16 % 11 %

8%

12 %

Groene kikker

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

48 %

46 %

26 % 50 %

Heikikker

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

Gewone pad

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

Rugstreeppad

100 % 100 %

Totaal

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

17 %

35 % 37 % 19 % 39 %

20 % 24 % 18 % 21 %
100 %

2005 2006

16 %

6%

100 % 80 %

19 % 19 % 15 % 20 %

2007
Freddy Janssens & Robert Van Dingenen
.

64

JAARBOEK 2016 NATUURPUNT
MEEUWEN-GRUITRODE & PEER

ACTIES
PEER EN MEEUWEN-GRUITRODE PROPER 19 MAART 2016
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 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 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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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP
12 november in Peer en 26 november 2016 in Meeuwen
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode stapt al jarenlang mee in het
project plantenverkoop van Natuurpunt Limburg.
Natuurpunt wil de achteruitgang
van onze wilde dieren en planten
stoppen en kiest daarom voor
inheemse planten. Die soorten
vestigden zich spontaan in onze
streken na de laatste ijstijd en zijn
extra aangepast aan onze weeromstandigheden.
Natuurpunt kiest voor “Plant van
Hier”. Het zaad is geoogst in eigen streek. De planten zijn bovendien milieuvriendelijk geproduceerd en hebben genetisch
materiaal dat belangrijk is voor
onze lokale biodiversiteit.
Veel vrijwilligers zijn dagelijks in
de weer om onze natuurgebieden
zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bijzondere natuur. Natuurgebieden alleen kunnen de
achteruitgang van de biodiversiteit niet stoppen. Het areaal van
alle tuinen in Vlaanderen en Limburg is een perfecte aanvulling
om deze doelstellingen te bereiken.
Eigenaars van natuurvriendelijke
streekeigen tuinen dragen zo bij behoud en versterking van de biodiversiteit en doen
tegelijkertijd iets om de klimaatopwarming te milderen. Daarom zetten zij deze verkoopactie van streekeigen planten op.
De opbrengst van deze actie wordt door Natuurpunt in de natuur in de buurt van de
mensen geïnvesteerd.
De verdeling voor Peer was op 12 november bij de Technische dienst van de stad
Peer. Er waren 14 bestellingen voor 1100 planten, 8 zaadmengsels en 1 bijenkastje.
Voor Meeuwen-Gruitrode was het afhaalpunt op 26 november aan het Compostpunt
Kapelanijstraat (speelplaats Middenschool). Zestien mensen hadden bestellingen
geplaatst voor 614 planten en 2 zaadmengsels. De gemeente Meeuwen-Gruitrode
ondersteunt deze actie door hun inwoners gratis een winterlinde aan te bieden.
Iedere koper kreeg plant-zaai-en snoeitips.
Natuurpunt dankt de stad Peer en de gemeente Meeuwen-Gruitrode voor hun medewerking en om gebruik te mogen maken van hun infrastructuur.
Jan Hendrikx
.
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WANDELEN
Zaterdag 11 februari 2017
Vollemaanwandeling
Vandaag is het nu echt volle maan, dat gebeurt niet ieder jaar in weekend van
februari. Nu maar hopen dat de maan niet achter een dik wolkenpak verscholen zit.
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 Ellikom 243 3670 Ellikom Meeuwen-Gruitrode 20.00 u
Info: Paul Capals 011631289 0486224817

Zondag 9 april 2017
Zeer vroege vogelwandeling op het militair domein
In mei leggen alle vogels een ei, in april beginnen ze al fluitend met de hofmakerij. We
wandelen onder begeleiding van een vogelkenner op zoek naar de typische
heidevogels. 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 heidevogels. Naast de
ecologische waarde is deze wandeling een bijzondere ervaring om de unieke
weidsheid van het heidelandschap te ervaren en te beleven.
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen 3670 Meeuwen-Gruitrode 7.00 u
Info: Michel Broeckmans 0499593301
Zondag 16 april 2017
Voorjaarswandeling in de Aabemden
Door aanleg van plankenpaden bij de nieuwe uitgestippelde wandellussen heeft NP
Meeuwen-Gruitrode & Peer vele inspanningen gedaan om de natuurgebieden
toegankelijker te maken. Tijdens deze wandeling in Grote-Brogel, Reppel en Ellikom
bezoeken we de beemden die enkele jaren geleden opgewaardeerd zijn. Hoe zien ze
er nu uit?
Kerk Reppel Reppelerweg 3950 Reppel Bocholt 14.00 u
Info: Paul Capals 011631289 0486224817

.
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Zondag 21 mei 2017
Wandelen op Het Hobos in Overpelt
Het landgoed Het Hobos is een begrip in Noord-Limburg. Het landgoed, dat de
afgelopen eeuw vrijwel ongewijzigd bleef, is op zichzelf al van grote waarde. Tel daar
nog eens de fascinerende geschiedenis van enkele vroegere markante bewoners bij.
Het Hobos bestaat uit een gevarieerd landschap van bossen, weilanden,
boomgaarden, vijvers, houtkanten en een oud gebouwencomplex. Het heeft daarbij
een bijzondere fauna. We worden er vakkundig gegidst door Willy Pardon.
Parking Grooten Hof Lindelsebaan 430 (bij kruispunt Winnerstraat) 3900 Overpelt
14.00 u
Info: Freddy Janssens 0476306764
Zaterdag 17 juni 2017
Nachtzwaluwwandeling
De nachtzwaluw is zonder twijfel een van de meest mysterieuze vogels van
Vlaanderen. Wandel mee door het duister op het militair schietveld en laat je door de
gids leiden op zoek naar deze schemer actieve zomervogel. Zijn zang tijdens de
jachtvlucht laat in de avond zijn de momenten om hem waar te nemen. Deze
wandeling is tevens een unieke kans om de stilte en de rust van deze omgeving in de
avonduren te ervaren.
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen 3670 Meeuwen-Gruitrode 21.30 u
Info: Michel Broeckmans 0499593301

Zondag 2 juli 2017
Vlinderwandeling
Hoe is het gesteld met de vlinders, bijen en andere nuttige insecten in Vlaanderen?
Gaat het goed of slecht? Speelt de klimaatsverandering een rol? Wij zoeken naar
antwoorden. De gids legt uit.
Kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg (fietsknooppunt 06) Grote-Brogel Peer 14.00 u
Info: Robert Van Dingenen 011635594 0496848538
Zondag 27 augustus 2017
Herinneringswandeling Pol Vandewal
Boeiende vergezichten, wandelen over duinen, ervaren van stilte. Natuurreservaat De
Oudsberg heeft vele troeven. Je kan het allemaal ontdekken tijdens deze wandeling.
Parking voetbalterrein Nevok Groenstraat 3670 Gruitrode om 14.00 u
Stevig schoeisel, niet geschikt voor wandelwagens.
Info: Willy Lipkens 089855494
.
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Zondag 10 september 2017
Heidewandeling
In de stille Kempen op de purperen hei, zong Armand Preud’homme. Vroeger bestond
de Kempen uit één grote heidevlakte. Die is nu grotendeels verdwenen. Kom mee genieten van één van de laatste grote heidegebieden in Vlaanderen.
Parking RLKM Weg op Zwartberg 3670 Meeuwen-Gruitrode 14.00 u
Info: Robert Van Dingenen 011635594 0496848538

Zondag 22 oktober 2017
Dommelwandeling
Een geleide wandeling door het mooie, gevarieerde landschap in de vallei van de
Dommel, dicht bij het centrum van Peer.
Parking aan het kerkhof van Peer, Boomerstraat, Peer 14.00 u
Info: Robert Van Dingenen 011635594 0496848538
Zondag 19 november 2017
Wandelen in de voetsporen van Pieter Bruegel
De omgeving van de Abeekvallei heeft nog bijzondere landschappelijke kenmerken.
We maken kennis met de omgeving waar omstreeks 1530 onze beroemde schilder
geboren werd. In deze context is het Ooievaarsnest, zijn geboortehuis, een ideale
vertrekplaats.
Ooievaarsnest, Hoogstraat 4 3990 Grote Brogel Peer 14.00 u
Info: Paul Capals 011631289 0486224817
Zondag 10 december 2017
Hermeandering Dommelvallei
Een jaar geleden werden in de Mullemer Bemden grote werken uitgevoerd om de
Dommel terug een natuurlijke loop te geven. Er werden meanders aangelegd en een
overstromingsgebied. Tijdens deze wandeling gaan we het resultaat bekijken.
Parking Kringwinkel Esmeralda, Steenweg op Wijchmaal, Peer 14.00 u
Laarzen of stevig schoeisel.
Info: Robert Van Dingenen 011635594 0496848538
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ACTIVITEITEN KERN DOMMELVALLEI
De Kern Dommelvallei Peer organiseert, voor groot en klein, maandelijks een vaste
activiteit. We doen dit in het eerste weekend van de maand, afwisselend op zaterdag
of zondag. De inhoud van deze activiteit varieert tussen wandelingen en
beheerwerken. Dit hangt af van de tijd van het jaar of de op dat moment uit te voeren
werken.
Afspraakplaats is de parking aan de Kringwinkel Esmeralda, Steenweg op Wijchmaal,
Peer om 08.45 u. Het einde is voorzien rond 12.00 u
Denk aan laarzen of stevig schoeisel en kledij die nat of vuil mag worden.
Deze activiteiten gaan door op volgende data:
-

zondag 8 januari
zaterdag 4 februari
zondag 5 maart
zaterdag 1 april
zondag 7 mei
zaterdag 3 juni

-

zaterdag 1 juli
zondag 6 augustus
zaterdag 2 september
zondag 1 oktober
zaterdag 4 november
zondag 3 december

Info: Robert Van Dingenen 011635594 0496848538

BEHEERWERKEN ABEEKVALLEI
Iedereen is welkom tijdens de maandelijkse beheerwerken.
Het is moeilijk om nu te bepalen welke werken waar 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 15 januari
zaterdag 18 februari
zondag 19 maart

-

zaterdag 16 september
zondag 15 oktober
zaterdag 18 november
zondag 17 december

Dag van de Natuur zaterdag 18 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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PADDENOVERZETACTIES
Zaterdag 4, 11, 18, en 25 maart 2017
Publieke paddenoverzetacties
Om de mensen kennis te laten maken met de levenscyclus van padden, kikkers en
salamanders zijn er publieke overzetacties aan In den Damp in Meeuwen-Gruitrode
en aan de Kringwinkel in Peer telkens om 20.00 u. Een vrijwilliger van NP begeleidt
deze activiteit.
- In den Damp (’t Broek) Gestelstraat 3670 Meeuwen-Gruitrode.
- Kringwinkel Peer Steenweg Wijchmaal 66 3990 Peer
Houd er rekening mee dat amfibieën pas trekken bij een temperatuur van 8 graden.
Een zaklamp en een fluovestje zijn een aanrader.
Info: Freddy Janssens 0476306764 algemeen.
: Jan Paesen 011792564 Meeuwen
: Robert Van Dingenen 011635594 0496848538 Peer.

CURSUSSEN

Zaterdag 11 februari 2017
Snoeicursus fruitbomen

Zaterdag 13 feb. om 13.30 u is er aan het Monshof in Reppel in samenwerking met
Velt de jaarlijkse snoeicursus fruitbomen. Pierre Zanders legt ons haarfijn uit hoe je
fruitbomen moet snoeien om een goede oogst te krijgen en de bomen gezond te
houden.
Een meerwaarde van deze locatie is dat de cursisten, als vervolg op de cursussen en
snoei van voorgaande jaren, een zicht krijgen op beheer en verjonging van een
boomgaard. Wie wil mag zelf met de snoeischaar aan de slag gaan. Na de cursus zijn
er versnaperingen en warme dranken.
Monshof Monshofstraat 32 3950 Reppel 13.30u. in de boomgaard aan de achterzijde
van het Monshof
info: Jan Hendrikx 011 63 38 54 0474407928

Klapekster Aabemden februari 2016
.
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