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VOORWOORD 
 
We staan aan het begin van een nieuwe decade. Tijdens de vorige tien jaar is er veel gebeurd, 
maar de volgende zal beslissen over de leefbaarheid van onze planeet. Wij zullen het ook aan 
den lijve ondervinden. Grotere delen van de aarde zullen onbewoonbaar zijn als er geen 
drastische maatregelen getroffen worden. De doorslaggevende maatregelen zullen door de 
overheden moeten genomen worden. 
Maar ook onze bijdrage, hoe klein ze ook is, kan belangrijk zijn voor de plaatselijke 
leefbaarheid. Onze reservaten kunnen veel water vasthouden en de moerassen kunnen 3 
maal meer CO2 opslaan dan bossen. Ons beheer houdt met die factoren rekening. Duurzaam 
waterbeheer is een topprioriteit geworden. Daar zal de ganse bevolking aan moeten 
meewerken. In ons reservaat zorgt de bever voor een natuurlijke vernatting. 
 
Onze afdeling heeft dit jaar haar 25-ste verjaardag gevierd met een mooi feest. 25 jaar is al 
een hele periode. In die 25 jaar is er veel veranderd in de Abeekvallei, maar ook behouden 
wat dreigde te verdwijnen. Aan het verdwijnen van de hooilanden bijvoorbeeld werd een halt 
toegeroepen. Tot de jaren 1960-1970 waren er enkel hooilanden langs de Abeek. Alleen op 
zeer natte moerasgebieden waren er elzenbroekbossen. Nadien werden populieren 
aangeplant en breidden de elzenbroekbossen zich op een natuurlijke wijze uit. In het laatste 
Life-project 2010-2015 hebben we enkele hooilanden kunnen terugwinnen door het 
verwijderen van de populieren. Hierdoor werden ook enkele mooie landschappen in hun 
vroegere toestand hersteld. 
 
Elders in dit jaarboek wordt verder ingegaan op wat er verwezenlijkt is in onze reservaten. We 
mogen fier zijn dat we zo mooie natuurgebieden mogen beheren met de waardevolste beken 
van Vlaanderen. Het is dan ook een grote verantwoordelijkheid om de kwaliteit van deze 
natuur, ook deze van landbouw- en stadsnatuur, te behouden en nog te verbeteren.  
Op onze website kan je ieder jaarboek raadplegen zodat je een compleet beeld krijgt van 25 
jaar Abeekwerking en ook al 5 jaar werking rond de Dommel.  
Door de enthousiasmerende werking in de kern Dommelvallei is het aantal medewerkers flink 
toegenomen. In de Dommelvallei kunnen we de mensen van de stad op wandelafstand van 
de mooie natuur brengen. Hier moeten de nog ontbrekende wandelwegen voorzien worden.  
Hetzelfde doel streven we na in de Abeekvallei ter hoogte van het centrum van Meeuwen. 
Enkele nieuwe wandelwegen moeten de bewoners nog dichter bij de natuur brengen. 
 
Omdat het werk in de afdeling toeneemt en ervoor gezorgd moet worden dat de 
afdelingsvergaderingen niet te lang uitlopen is er geopteerd om werkgroepen op te richten, 
waar met meer vrijwilligers onze doelen verder worden uitgewerkt. 
Het nut hiervan heeft de werkgroep ledenwerking bewezen door een vlekkeloze organisatie 
van het verenigingsmoment in Meeuwen en het 25-jarig jubileum aan het Monshof te 
organiseren. Met raad en daad. 
 
We hebben dit jaar onze vrienden van Mycolym mogen begroeten en hen op een mooie tocht 
door een klein stukje Abeekvallei mogen begeleiden tijdens hun zoektocht naar 
paddenstoelen. Hetzelfde geldt voor de Limburgse Vissenwerkgroep die het visbestand van 
de Abeek en Dommel hebben gemonitord. De resultaten van deze onderzoeken en nog veel 
meer lees je verder in dit jaarboek. 
 
Laat me toe om vooral onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet tijdens het 25-jarig bestaan 
van onze afdeling. Samen met onze leden. Prosit op het nieuwe jaar. 
 

Paul Capals, voorzitter 



                                                                              AFDELINGSWERKING 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2019 NATUURPUNT  3 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

 

MEDEWERKERS 

 
 

1. Bestuursleden 
 
Voorzitter 
Paul Capals, Tel.: 011 63 12 89 GSM: 0486 22 48 17  paul.capals@gmail.com 
 
Secretaris& Penningmeester 
Jan Hendrikx, Tel.: 011 63 38 54 GSM: 0474 40 79 28  jm.hendrikx@skynet.be 
 
Verantwoordelijken 
- natuurgebied Vallei van de Abeek 
Freddy Janssens, GSM 0476 30 67  freddy.janssens55@gmail.com 
Eugène Vanoosterhout, GSM 0474 24 30 49  eugene.vanoosterhout@telenet.be 
- natuurgebied Dommelvallei (incl. Boomen en Boomerheide) 
Robert Van Dingenen, Tel.: 011 63 55 94 GSM: 0496 84 85 38 robertvandingenen@telenet.be 
 
Webmaster 
Virginie Van Baelen  e-mail: virginievanbaelen@gmail.com 

 
Andere bestuursleden 
Irene Adriaense 
Martin Berben  
Michel Broeckmans  
Alberto Durinck 
Jaak Leen 
Willy Lipkens  
Jan Mackowiak 
Jan Paesen 
Frans Van Gerven 
 
2. Afgevaardigden regionale werking en 
algemene vergaderingen van de deelverenigingen van Natuurpunt 
 
Algemene Vereniging Natuurpunt en Beleidswerking 
Paul Capals, Freddy Janssens en Robert Van Dingenen 
Vereniging Natuurpunt Beheer vzw 
Freddy Janssens  
Regio-overleg beheerteams Noord-Limburg 
Freddy Janssens, Robert Van Dingenen, Eugène Vanoosterhout 
Vereniging Natuurpunt Studie vzw 
Robert Van Dingenen  
Natuurpunt CVN vzw 
Jan Hendrikx 
Natuurpunt Limburg vzw 
Jan Hendrikx en Freddy Janssens 
 
  

mailto:jm.hendrikx@skynet.be
mailto:freddy.janssens@abeek.be
mailto:eugene.vanoosterhout@telenet.be
mailto:robertvandingenen@telenet.be
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3. Interne werkgroepen 
 
Beheerteam 
Freddy Janssens en andere bestuursleden 
 
Werkgroep Beweging 
Jo Caymax, Lut Vanderlocht en andere bestuursleden 
 
Werkgroep Beleid 
 Freddy Janssens en andere bestuursleden 
 
4. Afgevaardigden diverse adviesraden, verenigingen en werkgroepen 
 
Cultuurraad Peer 
Robert Van Dingenen 
 
Cultuurraad Oudsbergen 
Willy Lipkens 
 
Adviesraad Leefmilieu Oudsbergen 
--- 
 
Adviesraad Milieu en Natuur van Peer  
(vanaf 2020 deel van Participatieforum Duurzaamheid) 
Jan Hendrikx, Robert Van Dingenen, Paul Capals, Kristine Zels 
 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Oudsbergen 
Willy Lipkens 
 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening Peer 
Kristine Zels 
 
Projectgroep Landbouw en Natuur en Actorengroep Houtkanten Peer 
Freddy Janssens en Robert Van Dingenen 
 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
Paul Capals 
 
Platform Fauna en Flora van Bosland 
Robert Van Dingenen 
 
Limburgse Koepel Voor Natuurstudie (LIKONA) 
Limburgs Natuur- en Milieueducatie Netwerk (LIMNET) 
Meerdere bestuursleden 
 
Watering "De Vreenebeek" 
Paul Capals 
Watering "De Dommelvallei" 
Robert Van Dingenen 
 
Wildbeheereenheid De Korhaan Peer 
Wildbeheereenheid De Hei Meeuwen-Gruitrode 
Freddy Janssens 
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LEDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Jaar Oudsbergen Peer Totaal* 

A
a

n
ta

l 

G
e

z
in

n
e
n

 

1994 28 36 64 

… … … … 

2001 79 120 199 

… … … … 

2008 98 125 225 

2009 87 120 208 

2010 83 123 208 

2011 88 128 219 

2012 92 122 217 

2013 98 121 223 

2014 103 124 232 

2015 98 132 237 

2016 115 138 258 

2017 112 154 271 

2018 108 161 273 

2019 112 161 276 

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

 

Ingeschreven op Nieuwsbrief Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer: 400 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 30 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 over wandel- en fietstochten in de mooiste 
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, Zoo Antwerpen en Planckendael, Blotevoetenpad Lieteberg, … 
 
De digitale tweemaandelijkse nieuwsbrief van de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer ontvang 
je als lid en 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 belastingaangifte. 

http://www.natuurpunt.be/
http://www.abeek.be/
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WERKING KERN DOMMELVALLEI PEER 2019 
 
Het was weer een druk jaar, vol natuuractiviteiten. Enkele jaren geleden startten we met onze 
‘Dommelkern’ in Peer, een groepje enthousiastelingen, gebeten door de natuurmicrobe. Dit 
groepje houdt stand en blijft langzaam groeien. Regelmatig verschijnen nieuwe gezichten op 
onze activiteiten. Een overzicht van onze activiteiten van afgelopen jaar. 
In januari hadden we deel 3 van onze afwandeling van de Dommel: het traject tot aan de 
samenvloeiing met de Bollisenbeek. Zoals ieder jaar stellen we begin februari de 
paddenschermen op aan de Esmeralda in Peer. Begin maart werd een afsluiting geplaatst in 
de Boomer Bemdens. Verder heeft onze 
Kern in maart deelgenomen aan Peer 
Proper, de jaarlijkse zwerfvuil-
opruimactie. Eind maart werden de 
paddenschermen weeral opgeruimd, dit 
jaar iets vroeger dan gewoonlijk. In april 
zijn we op zoek gegaan naar de Bever 
in de Dommelvallei. Op 1 mei kwamen 
de Slobkousjes op bezoek en hebben 
we samen de planten geïnventariseerd 
aan het Huis in ’t Veld. Ook werd in mei 
Amerikaanse vogelkers bestreden, op 
pas verworven percelen langs de 
Dommel (Aen de beek). In juni hebben 
we ons (nogmaals) beziggehouden met 
Amerikaanse vogelkers, ditmaal aan 
Den Gijsel. Door de reorganisatie van 
Natuurpunt Noord-Limburg, kwamen 
een aantal terreinen in het beheer van 
onze afdeling. Deze werden in juni 
verkend. De distels in de Biezenbampd 
(Boomer Bemdens) werden in juni ook 
nog gemaaid. Het pad en de open plek 
aan De Wasput werd door onze 
vrijwilligers in juli gemaaid. In augustus 
was er de beheerwandeling langs de 
percelen waar de poelen voor de 
Knoflookpad aangelegd gaan worden. 
September, nogmaals Amerikaanse 
vogelkers bestreden, nu aan de 
Wasput. Begin oktober werden de 
netels op het perceel Grobben gemaaid 
en de egeliglo opgehoogd. Dan volgde 
in oktober de Knoflookpadwandeling, in 
de gietende regen! Toch waren er nog 9 (dappere) deelnemers. Ter voorbereiding van de Dag 
van de Natuur werden begin november de jonge zaailingen van de Amerikaanse vogelkers 
getrokken aan Den Gijsel. Op 23 november, tijdens de Dag van de Natuur, werd de bosrand 
onder handen genomen, dode vogelkers geruimd en een kindernamiddag georganiseerd. De 
volgende dag, 24 november, waren de Scouts en Gidsen van Peer van de partij om samen 
met ons het gezaagde hout te stapelen en een wandelpad aan te leggen met de houtsnippers. 
In december was er als laatste activiteit een beheerwandeling, een evaluatie van de Dag van 
de Natuur en een terreinbezoek aan het LIFE BNIP-project, de inrichting van een leefgebied 
voor de Knoflookpad.  
 

Robert Van Dingenen 
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UITBREIDING  
VAN HET ERKEND NATUURRESERVAAT DOMMELVALLEI 
 
Op 28 mei 2019 keurde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, 
Koen Van Den Heuvel, de uitbreiding van het erkend natuurreservaat Dommelvallei 
goed. Door de minister werden 66,61 ha van de aangevraagde uitbreiding aanvaard. 
Hierdoor komt de totale oppervlakte van het erkend natuurreservaat E-198 
‘Dommelvallei’ op 172,15 ha.  
 
 
Het natuurreservaat 
bevindt zich aan de 
Dommel en 
Bollisenbeek, gespreid 
in de gemeenten 
Houthalen-Helchteren, 
Hechtel-Eksel, Pelt en 
stad Peer.  
 
De minister is dit zelf 
persoonlijk komen 
bekend maken, aan de 
plaatselijke 
Natuurpuntafdelingen, 
tijdens een terrein-
bezoek aan de 
Dommelvallei op 12 
juni 2019. 
 
 
Een aantal percelen in 
ons beheer gelegen in 
(landschappelijk) 
agrarisch gebied en 
vogelrichtlijngebied, al 
of niet ook in 
habitatrichtlijngebied 
werd niet erkend als 
natuurreservaat. 
Jammer. 

 
 
 
 
 
 
 

Robert Van Dingenen 
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DAG VAN DE NATUUR 2019 
 
Dag van de Natuur, eigenlijk was het een 'Weekend van de Natuur'. En een zeer geslaagd 
weekend! Er was een mooie opkomst zaterdag 23 november. 9 vrouwen en 14 mannen 
hebben zich ingezet om er een mooie dag van te maken. Er werd gezaagd, gekapt, gesnoeid, 
gehakseld, hout gestapeld, koffie gebracht, picknick klaargemaakt, kampen gebouwd en 
geknutseld met de kinderen. Prachtig om te zien! 
Er is een berg werk verzet. Dank aan alle medewerkers! 
Aan de kindernamiddag hebben 8 kinderen deelgenomen. Ze genoten van het kampen 
bouwen en spelen en knutselen in het bos. De mama's en papa's waren tevreden. 
We mochten ook 6 bezoekers ontvangen, die op al die activiteit waren afgekomen en gezellig 
een tas koffie hebben meegedronken en een stuk taart gegeten. Zelfs de Peerse schepen van 
leefmilieu en natuur was erbij. 
Zondag 24 november waren de Scouts en Gidsen van Peer op het appel. Met 2 meisjes en 12 
jongens hebben ze voort gewerkt in het bos. Met de houtsnippers hebben ze een wandelpad 
gemaakt, de gezaagde boomstammen van de dag ervoor werden netjes opgestapeld. Takken 
werden geruimd, boomopslag gekapt. Er werd ook een mooie egeliglo gebouwd met stammen 
en takken. 
Ook dank aan de Scouts, ferm werk hebben ze geleverd! 
Dit was de eerste maal dat de Dag van de Natuur in Peer, in de Dommelvallei plaats vond. We 
hebben vooral aandacht besteed aan kinder- en jeugdactiviteiten om de jongeren met de 
natuur in contact te brengen. We gaven hun kansen om te spelen, knutselen, ravotten, kampen 
bouwen en werken in de natuur. 
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Robert Van Dingenen 
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TOEKOMST VOOR BOERENNATUUR? 
 
De biodiversiteit neemt in een pijlsnel tempo af. Tussen 1970 en nu 
verloren we bijna 2/3 van de populaties van zoogdieren, vogels, 
vissen en amfibieën op aarde. Met insecten gaat het niet beter. De 
hoeveelheid vliegende insecten in natuurgebieden in Duitsland nam 

af met ongeveer 3/4 op 27 jaar.  
Leefgebieden verkleinen en geraken meer en meer versnipperd. 
Vegetaties kunnen zich niet in stand houden door de hoge 
stikstofdepositie. Nieuwe pesticiden brengen een ongekende schade 
toe. Verdroging doet ook het voedselaanbod dalen. 
De natuur trekt zich terug uit intensieve landbouwgebieden  
 
Zelf kennen we in ons werkingsgebied Meeuwen-Gruitrode, Peer en 

Reppel meer dan 5.700 soorten bij naam. Maar heel weinig soorten 
worden bij ons over een langere periode opgevolgd. Een uitzondering 
zijn wel de weidevogels. En de evolutie van die weidevogels is ook 
geen positief verhaal. 
 
40 jaar na invoering van de Europese vogelrichtlijn zijn de 
weidevogels bijna uitgestorven in Limburg. Deze boerenlandvogels 
hebben nood aan graslanden met een hoge grondwaterstand in het 

voorjaar, plaatselijk plas-dras. Graslanden mogen dan ook, niet 

gemaaid worden in het broedseizoen en dienen bijeen gelegen zijn 
in een complex van minimaal 50 tot 70 ha.  
De onderstaande grafieken tonen de afname van het aantal 
broedkoppels, evenwel niet het broedsucces. Door intensief 

landbouwgebruik ligt dat bijzonder laag. Onze weidevogels zijn aan 
het uitsterven. 
 
Sinds 2000 geeft de Vlaamse overheid landbouwers de kans om aan 
de hand van beheersovereenkomsten weidevogels beter te 

beschermen. Ondertussen zijn voor 29 ha weidevogel-
beheerovereenkomsten afgesloten. Door de maatregelen uit het 
beheerpakket na te leven krijgen de broedende vogels en hun 

kuikens meer kans om te overleven. Maar toch is ook hierbij het 
broedsucces onvoldoende.  
 
Is het tij dan nog te keren? Ook daaraan werkt Natuurpunt door 
overleg op Vlaams niveau rond de opmaak van een 
soortbeschermingsprogramma voor weidevogels.  

Maar ook plaatselijk via het overleg met de gemeentes en de 
landbouwsector en het ondersteunen van het landbouw en natuur 
win-winproject, dat opgezet is door de stad Peer en ondersteund 

wordt door het Departement Omgeving Vlaanderen. 

Bron grafieken: Weidevogels in Limburg, Gegevens van de Limburgse Vogelwerkgroep 2018  

Patrijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wulp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scholekster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kievit 

Grutto 



                                                                              AFDELINGSWERKING 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2019 NATUURPUNT  12 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

De omgeving van de bovenloop Gielisbeek herbergt nog de laatste populatie Grutto’s (l) 
Wulpen op zoek naar voedsel in een vers gemaaid grasland in het brongebied van de Dommel (r) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruttokuikens kunnen nooit opgroeien zonder een overvloedig insectenaanbod, 
die ze slechts vinden in een gevarieerde kruidenlaag (l) 

Toegift klaver verhoogt direct de waarde voor weidevogels (r) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passend hoger waterstandbeheer vanaf vroege voorjaar (begin balts- & broedseizoen)  
is absoluut noodzakelijk voor weidevogels (l) 

Kruidenrijkdom, microreliëf en bodembewerkende mollen geven weidevogels alle kansen (r) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
T 
Optimaliseren van het waterniveau voor weidevogels, Peer Zuiderstraat (l) 

Permanente plas-drassituaties zijn zeer waardevol voor weidevogels, Weidestraat Meeuwen (r) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto Durinck en Freddy Janssens 
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PERS 
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BEZOEK ONZE WEBSITE: www.abeek.be 

Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en Peer 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 
Surf ook naar www.abeek.waarnemingen.be voor alle flora- en faunawaarnemingen 

http://www.abeek.be/
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Meeuwen-Gruitrode-Peer-1765077297064304/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Meeuwen-Gruitrode-Peer-1765077297064304/?ref=bookmarks
http://www.abeek.waarnemingen.be/


    NATUURRESERVAAT VALLEI VAN DE ABEEK & DOMMELVALLEI 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2019 NATUURPUNT  21 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

25 JAAR NATUURBEHEER IN CIJFERS 
 
308 ha in natuurbeheer of 1,6% van de oppervlakte van ons werkingsgebied (Meeuwen-
Gruitrode, Peer en Reppel), waarvan 191 ha Europees habitatrichtlijngebied met 57 ha Euro-
pese habitats en 53 ha regionaal op Vlaams niveau belangrijke biotopen. 
 
Hieronder een korte analyse van de door ons beheerde terreinen in de Abeek- en Dommel-
vallei. 
Ons deel van het natuurreservaat Dommelvallei werd groter door een herverdeling tussen de 
afdelingen. Hieraan werden ook de terreinen op Heihuiskens toegevoegd in beheer bij de af-
deling Houthalen-Helchteren, gelegen op grondgebied Peer. 
 

Meer info vind je in de tabel. 
  

NATUURGEBIED Vallei van de Abeek
Beheerder afd. Houth-Helcht.

Geografische oppervlakte 225,2 59,5 17,9
Kadastrale oppervlakte 228,4 61,5 18,1

181,8 52,4 18,1

Bocholt (Reppel) 39,0
Peer (Grote-Brogel, Peer, Wijchmaal) 59,4 57,2 17,9
Houthalen-Helchteren (Helchteren) 2,1
Oudsbergen (Ellikom,  Meeuwen, Wijshagen) 126,8

Watering De Dommelvallei 49,1 14,8
Watering De Vreenebeek 160,4

Agrarische gebieden 6,0 0,8

Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 24,8 3,4 1,0
Bosgebieden 16,3 7,9 12,9
Natuurgebieden 177,8 35,1 4,0
Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 12,2

Grote Eenheid Natuur De Abeek 180,8
Grote Eenheid Natuur De Bolisserbeek-Dommel 34,3

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer 106,9 55,5 2,3
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer 20,1
Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek 3,9 2,1

Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en 42,0 11,5
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode 25,1
Abeek met aangrenzende moerasgebieden 144,1

stilstaande waters 10,5 0,7
akkers 4,2 0,1 0,2

heides 10,1 2,7

graslanden 39,1 14,4 3,7

ruigtes 9,4 3,9 0,0

moerassen 17,9 2,5
struwelen 23,9 7,0 0,4

houtkanten, houtwallen en andere kleine landschapselementen 3,3 0,9 0,4

populieraanplanten 5,4 5,5 0,1

andere loofhoutaanplanten 24,0 9,9 0,0

dennenaanplanten 12,7 7,9 10,2

eiken(berken)bossen 17,3 0,2
vallei- en moerasbossen 45,4 6,3
bebouwing (vroegere weekendverblijven) 2,2 0,1

NATURA 2000-HABITATS (BWK-Habitatkaart 2018) 48,6 4,7 3,4

voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers (3130) 0,4

voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie (3150) 0,1

droge heide op jonge zandafzettingen (2310) 1,1

droge heide (4030) 8,6 2,7

heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems (6230) 0,1 0,7

voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen (6430) 1,2 0,3

glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden (6510) 1,3 0,1

voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties (7140) 0,3

eiken-beukenbossen op zure bodems (9120) 0,1

essen-eikenbossen (9160) 1,2

oude eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand (9190) 7,4 0,5

valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen (91E0) 27,0 3,8

REGIONAAL BELANGRIJK BIOTOOP (BWK-Habitatkaart 2018) 44,7 7,7 1,0
struisgrasvegetatie  (rbbha) 1,8 0,2
dotterbloemgrasland (rbbhc) 6,8 1,6
moerasspirearuigte met graslandkenmerken (rbbhf) 4,8 1,4 0,1
kamgrasland (rbbkam) 0,4 1,0
grote zeggenvegetaties (rbbmc) 0,2 0,1
rietlandvegetaties (rbbmr) 16,0 2,3
kleine zeggenvegetaties (rbbms) 1,4
moerasbos van breedbladige wilgen (rbbsf) 13,6 1,7

GEWESTPLANBESTEMMINGEN

VLAAMS ECOLOGISCH NETWERK

EUROPESE VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN

EUROPESE HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN

BIOLOGISCHE WAARDERING ECOTOOPKLASSEN (BWK-Habitatkaart 2018)

afdeling Meeuwen-Gruitrode en Peer
Dommelvallei

BEHEERDE OPPERVLAKTE

ERKEND NATUURRESERVAAT (kad. opp.)

GEMEENTE

WATERING
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RESERVATENWERKING  
VALLEI VAN DE ABEEK 
 
Veiligstelling 
 
In 2019 werd 4,68 ha aangekocht.  
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt eind 2019: 224,16 ha. 
 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in: 
Meeuwen: Plokroy het Gehucht (0,66 ha) 
  Voorbroeken (0,37 ha) 
  Luythegge (0,28 ha) 
  Duivelsbroek (0,96 ha) 
Ellikom:  Meeuwerkant (2,00 ha) 
Reppel: Waterbemden (0,59 ha) 
 
181,76 ha is momenteel erkend als natuurreservaat. 
Volgend jaar zal er aan een herzien beheerplan en uitbreidingsdossier gewerkt worden. 

NATUURPUNT vzw                                                             8830   Natuurreservaat ABEEKVALLEI       Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

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

AANKOPEN                                                                                                                                                                                        

STAND 01-01-2019 191 87 85

MG 1 A 76a,b,c, 77a,b Meeuwen Duivelsbroek  78 10

MG 3 C
101a, b, 102a, 108, 112, 172a, 

175, 193
Ellikom Meeuwerkant 1 99 50

Kesters Jozeph BO 2 B 305, 306 Reppel Waterbemden 4 13-jun-19 28-aug-19  58 90

Jan Versweyveld en fam MG 2 B 163f,g Wijshagen Plokroy het Gehucht 2 05-jul-19 27-nov-19  66 22

Jaemers MG 1 C 1535b, 1536 Meeuwen Voorbroeken 2 30-jun-19 02-sep-19  37 40

Geraerts consoorten MG 1 A 955b Meeuwen Luythegge 3 25-nov-19  27 50

Hoogmartens Liesbeth MG 1 a 67b Meeuwen Duivelsbroek 27-nov-19  18 20

STAND 01-01-2020 196 73 67

  29  86  53

Meeuwen-Gruitrode 111  92  92

Peer   54  94  22

TOTAAL 196  73  67

Geen aktes

STAND 01-01-2020 32 28 52

Totaal huur                                           9  63  40

Meeuwen-Gruitrode   17  13  63

Peer   5  51  49

TOTAAL 32  28  52

ALG. TOTAAL                                                                                       39  49  93

Meeuwen-Gruitrode 129  06  55

Peer   60  45  71

TOTAAL 229  02  19 229  02  19

Bocholt                      

HUUR

Bocholt                      

Bocholt                      

Van Helden 01-mrt-19 01-jul-193

Bocholt                      
19%

M-G
52%

Peer
27%

Verdeling 
beheerde 

oppervlakte 

20  00  00

40  00  00

60  00  00

80  00  00

100  00  00

120  00  00

140  00  00

160  00  00

180  00  00

200  00  00

220  00  00

240  00  00
Evolutie oppervlakte in beheer (ha)
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Regulier beheer 
 
De sociale werkplaats ‘Natuur- en Landschapszorg’ zorgde zoals de voorgaande jaren 
voornamelijk voor het reguliere maaibeheer. 
 
De parkrangers van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (Sociale werkplaats De 
Winning) maaiden 3 x de wandelpaden (inbegrepen de plankenpaden). De meest dringende 
herstelwerken werden uitgevoerd aan het plankenpad in Reppel. 
 

Beheerteam en anderen 
 
Op een 5-tal zaterdagvoormiddagen 
werden beheerwerken uitgevoerd. 
Ook elke eerste dinsdagnamiddag 
(klusdag) van de maand en elke 
dinsdagavond in de zomermaanden 
werden de handen uit de mouwen 
gestoken.  
Geregeld werd er ook buiten die 
dagen gewerkt. 
 
Weer heel gevarieerd werk geleverd: 
inzaaien graan en bloemenmengsels, 
ringen en uittrekken van Ameri-
kaanse vogelkers, opruimen 
omgewaaide bomen, verwijderen van 
oude draadafsluitingen en schuilhok, 
uittrekken en maaien van 
reuzenbalsemien, toegankelijk 
maken van vijveroevers, herstel van 
brug en plankenpaden, verdelen van 
houtsnippers over wandelpaden, … 
 
De Wildbeheereenheid ‘De Korhaan’ 
hielp ons weer met maaien 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. 
  
Bedankt allemaal! 
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ZONE 1: 'Maastrichterheide - Groote Heide - Donderslagheide - Kolis' 
 
Gemeente: 
Oudsbergen (Meeuwen en Wijshagen) 
 
Locatie:  
Randzone noordelijk en oostelijk van het Militaire domein Schietveld van Meeuwen-
Helchteren (brongebieden Abeek) 
 
Veiligstelling: 
In deze zone werden in 2019 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 werden dit jaar geen inrichtingswerken uitgevoerd. De percelen Donderslagheide 
en de Bullen werden begraasd door 3 galloway-ossen van eind mei tot half augustus. 
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ZONE 2: 'Meeuwen - Gestel' 
 
Gemeente: 
Oudsbergen (Meeuwen en Wijshagen) 
 
Locatie: 
Valleigebied tussen de Gestelstraat en de weg Meeuwen - Helchteren 
 
Veiligstelling: 
In deze zone werden op 2 locaties percelen aangekocht: 

- Plokroy het Gehucht: 0,66 ha jong essen-elzenbos, 
- Voorbroeken: 0,37 ha rietland overgaand in elzenbos. 

De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 45,55 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
Het grote hooiland op de Goorten werd door de ploeg gemaaid. Ook het perceel bij 
Kapelstraatje werd gemaaid. Bij het insectenhotel werd door vrijwilligers een akkertje 
ingezaaid.  
De elzenopslag in de grachten van het hooiland in Gestelbemden werd afgezaagd door de 
klusploeg en met hulp van educatief natuurbeheer verhakseld. 
Een klein gedeelte van Vliegeneinde werd begraasd door schapen. 
De percelen in de Voorbroeken werden door een landbouwer tweemaal gemaaid. 
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ZONE 3: 'Ellikom - Meeuwen' 
 
Gemeente: 
Oudsbergen (Ellikom, Meeuwen), Peer (Grote Brogel / Erpekom) 
 
Locatie: 
Valleigebied gelegen tussen de weg Meeuwen - Helchteren en de weg Peer - Bree, het 
bosgebied ter hoogte van Erperheide (Stikheide) inbegrepen 
 
Veiligstelling: 
In deze zone werden op 3 locaties percelen aangekocht: 

- Luythegge: 0,27 ha oud populieren bos met essenondergroei, 
- Duivelsbroek: 0,78 ha mesotroof broekbos, 0,18 ha essen-elzenbroekbos,  
- Meeuwerkant: 1,99 ha rietland, wilgenstruweel en afstervend sparrenbos. 

De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 65,94 ha.  
 
Inrichting en beheer:  
Aan het insectenhotel aan Meeuwerkant werd weer het bloemenakkertje ingezaaid. De kleine 
hooilanden en een deel van de rietlanden op de Erpecommerbemden werden een of tweemaal 
gemaaid door de Sociale werkplaats. Leerlingen van Erpekom hielpen hierbij.  
De brug over de Gielisbeek en het plankenpad werden hersteld. 
Veel tijd werd hier weer gestoken in de bestrijding van reuzenbalsemien.  
De oevers van de vijver aan de Dorpermolen werd meer toegankelijk gemaakt. De overloop 
van deze vijver werd versterkt. 
Het grasland Aen het Kwaed Straetje werd tweemaal gemaaid. Het perceel Meeuwerkant in 
Ellikom werd 2 x 2 weken door onze 3 gallowayossen begraasd. 
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ZONE 4: 'Grote Brogel - Reppel' 
 
Gemeente: 
Oudsbergen (Ellikom), Peer (Grote Brogel), Bocholt (Reppel) 
 
Locatie: 
Valleigebied tussen de weg Peer - Bree en 
de grens Reppel - Bree (Binkermolen) en 
bossen op Exelmanshoeven en 
Goolderheide 
 
Veiligstelling: 
In deze zone werden in 2019 op één locatie 
in Reppel bijkomend aangekocht: 
- Waterbemden: 0,59 ha mesotroof 
elzenbroekbos en wilgenstruweel met een 
herprofileerde vijver (vroeger weekend-
verblijf). 
De totale oppervlakte bedraagt momenteel 
96,72 ha, waarvan 39,50 ha in Reppel. 
 
Inrichting en beheer:  
De weide onder het Ooievaarsnest, bij het 
Monshof en het Steenbroek (tip) werden 
begraasd door gallowayrunderen. 
Een schapenhouder zette een kudde van 
80 Veluwse heideschapen en Ardense 
voskoppen in om de graslanden en heides 
bij de Molenberg, Aen de Slagmolen en 
Steenbroek te begrazen. 
Op onze percelen Monsveld zaaiden we 
eind april een bloemen- en graanmengsel 
in. Het akkerperceel Nelishofsveld werd 
eind april ingezaaid met haver en gerst. 
Zoals elk jaar werd ook de haag rond het 
Monshof gesnoeid.  
Op het Monsveld werd het hakhoutbeheer 
van de houtkanten voortgezet door klassen 
van Agnetendal. De klas van Reppel ruimde 
maaisel op rond de vijvers achter het 
Monshof. 
Na de stormen van begin maart en begin 
juni werden een behoorlijke aantal dennen 
en sparren opgeruimd die op paden en 
wegen gevallen waren. 
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Draadafsluiting rond en restanten van een schuilhok in een recent verworven bos werden 
opgeruimd bij de klusnamiddagen. 

 
 
De Sociale werkplaats maaide de 
hooilanden van Exelmanshofsveld-
Schoutenhofs veld, Molenberg, De 
Aabemden-Nelishofsveld en rond 
het Monshof deels één keer, deels 
twee keer.  
Amerikaanse vogelkers werd 
uitgetrokken op diverse 
bospercelen. 
In september hooiden de 
Wildbeheereenheid De Korhaan 
een deel van de percelen in De 
Aabemden. 
Op de kleine heide aan de site van 
de vroegere slagmolen werden de 
adelaarsvarens en de berken 
gemaaid. In de grote heide werden 
in het najaar door een klas 
(educatief natuurbeheer) berken en 
dennen uitgetrokken en afgeknipt  
en door het beheerteam stroken 
heide gemaaid. 
De wandelpaden werden 
aangevuld met houtsnippers door 
de vrijwilligers. 
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Freddy Janssens 

  

 
GALLOWAYS 
 
De 8 galloways verbleven, zoals vorige 
winters, op het Smeetshof in Bocholt. 
 
De dieren werden op 25 april weer 
verdeeld over 3 locaties: 
2 koeien naar Monsbemden, 3 koeien 
naar het Oyevaersnesthofsveld en de 3 
ossen naar het Steenbroek (tip). 
Die 3 ossen gaan verder door naar 
Meeuwerkant (8 mei), de 
Donderslagheide (25 mei), de Bullen (10 
juli), Meeuwerkant (14 augustus), terug  
Steenbroek (31 augustus), Monsbemden (24 september), terug Meeuwerkant (29 oktober). 
Dus 7 maal op transport, telkens wordt ook de veedrinkpomp mee verplaatst. Doordat de 
put leeg stond door de droogte moest ook water aangevoerd worden met een waterton. 
De 3 koeien op Oyevaersnesthofsveld kregen half juli het gezelschap van een jonge stier.  
 
Half november werden 6 dieren terug naar het Smeetshof gebracht voor overwintering. De 
jonge stier werd naar een andere weide gebracht, de 15-jarige koe en witte os werden 
afgevoerd. 
 
SCHAPEN  
 
Half mei -half juli en half 
oktober - half november 
zette de Boender Border 
Collie Club een kudde 
van 80 Veluwse 
heideschapen en 
Ardense voskoppen in 
om de graslanden en 
heides bij de Molenberg, 
Aen de Slagmolen en 
Steenbroek te begrazen. 
Ook Berenheidebemden 
en Gestelbemden werden 
begraasd. 
Ook rond het Monshof 
wordt er reeds lang met 
schapen (na)begraasd. 
 Enkele percelen op 
Vliegeneinde werden ook 
begraasd. 
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RESERVATENWERKING  
DOMMELVALLEI  
 

ZONE 1: ‘Dommelvallei Peer’ 

Gemeente: 

Peer (Peer en Wijchmaal) 

Locatie: 

De vallei van de Dommel, stroomopwaarts 

de samenvloeiing met de Bollisenbeek, de 

vallei van de Klein beek en de Houter-

straatloop. 

Veiligstelling:  

In 2019 werden in deze zone 14 percelen 

aangekocht voor totale oppervlakte: 

2,8818 ha:  

- Aen de beek (879a, 879b en 879c): po-

pulierenbos, 

- Wasputterbemdens (706, 707, 710, 711, 712a en 717): bos, 

- Aen de Wasputterstraat (890c, 890d, 890f en 891c): bos. 

- Boomer Bemdens (551): moeras (deel populierenbos) 

Alle percelen in Peer, 1ste afdeling, sectie F. 

De oppervlakte in deze zone bedraagt 23,68 ha (excl. de terreinen overgedragen van Noord-

Limburg). 

 

Inrichting en beheer: 

In kader van het Life-project LIFE BNIP Knoflookpad werden door een aannemer populieren 

gerooid en 1 poel gegraven Aen de Geerkens (Tettelveldweg) en verder nog 2 poelen en het 

landbiotoop voor de Knoflookpad aangelegd in de Boomer Bemdens (Broekstraat). 

De weide aan de Broekstraat (Boomer Bemden) werd door een landbouwer gehooid en 

daarna begraasd door 2 trekpaarden. 

De weide in de ‘Klein Bemkes’ werd begraasd door koeien, via een gebruikersovereenkomst 

met een andere landbouwer. 

Het beheerteam van de Kern Dommelvallei Peer heeft volgende werken uitgevoerd: 

- 3 maart: afsluiting geplaatst (Boomer Bemdens), 

- 5 mei: Amerikaanse vogelkers bestreden (Aen de beek) 

- 8 juni: Amerikaanse vogelkers bestreden (Den Gijsel) 

- 21 juni: distels maaien in de Biezenbampd (Boomer Bemdens), 

- 7 juli: pad en open plek maaien (Aen de Wasput), 

- 1 september: Amerikaanse vogelkers bestreden (Aen de Wasput) 

- 5 oktober: netels maaien op perceel Grobben (Aen de Geerkens)  

- 3 november: Amerikaanse vogelkers bestreden (Den Gijsel) 

- 23 november: bosrandbeheer en Amerikaanse vogelkers opruimen (Den Gijsel) -Dag van 

de Natuur 

- 24 november: wandelpad aangelegd d.m.v. houtsnippers en gezaagd hout opruimen (Den 

Gijsel) - i.s.m. Scouts en Gidsen Peer. 
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ZONE 2: ‘Boomerhei’ 

Gemeente: 

Peer (Wijchmaal)  

Locatie: 

De Bollisenbeek, ten oosten van het 

spoorwegfietspad, en aangrenzend 

bos- en landbouwgebied 

Veiligstelling en beheer: 

Er zijn in dit deelgebied in 2019 

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 Na-

tuurpunt.  

De weide aan de Bollisenbeek werd door de landbouwer, die een gebruikersovereenkomst 

heeft, gehooid. 
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Biotoopverbetering Knoflookpad via aanleg poelen en landhabitats 
 
In het kader van een Europees Life-project (Belgian Nature 
Integrated Project) wil Natuurpunt biotoopverbeteringen 
aanbrengen in functie van de uiterst zeldzame Knoflookpad. 
 
De Knoflookpad is een soort die slechts op enkele locaties 
voorkomt, allemaal gelegen in de provincie Limburg. Ter hoogte 
van de Boomerhei en de Mullemerbemden in Peer bevinden zich 
nog (historische) populaties. Mogelijkerwijze komt de pad ook nog 
voor op andere plaatsen in de gemeente Peer. 
 
Op 2 percelen, in beheer door onze Natuurpuntafdeling, werden 
voortplantings- en landhabitats voor de Knoflookpad gecreëerd. 
Deze vormen zeer interessante stapstenen tussen beide 
vernoemde populaties. Daarnaast kunnen deze percelen ook 
fungeren om eventuele populaties in de buurt te versterken. 
 
Ook andere soorten, zoals geelgors, roodborsttapuit, torenvalk, 
steenuil en overwinterende vinkachtigen en muizen zullen hier 
volop van profiteren. 
 
Op het eerste perceel, aan de Tettelveldweg werden populieren 
gekapt en de stronken verwijderd, daarna werd er, in het 
laagstgelegen deel, een poel gegraven. 
 
 
Aan de Broekstraat werden 2 poelen gegraven. De volledige 
omheining werd vernieuwd, zodat de weide kan begraasd worden. 
Een deel van de weide wordt nog geploegd en ingezaaid met 
granen en er worden nog 2 houtkanten aangeplant. De akker en 
houtkanten vormen het landbiotoop voor de Knoflookpad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Robert Van Dingenen 
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2019 
 
Educatief Natuur en de scholen,  
een wederzijdse leerrijke ervaring 
 

 
 

 
De kinderen van Klim-op Plockroy  
hadden de smaak te pakken om eigenhandig iets te maken. Technische ervaring hadden ze 
eerder opgedaan bij het Bijenproject Kolis. Dit jaar werden vogelnestkastjes gemaakt en deze 
werden tegen bomen in Kolisbergen bevestigd. Nieuw voor hen, en zeker zo belangrijk, is het 
bodemonderzoek dat zij in dezelfde omgeving uitgevoerd hebben. Een mooi project in hun 
directe woonomgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VBS Ellikom  
werkt rond twee projecten. De 2de graad is 
educatief bezig met het Bij-zonderproject met 
de focus op wilde bijen. De kinderen doen op 
jonge leeftijd, volgens hun mogelijkheden, 
wetenschappelijk onderzoek door het noteren 
van bijenpopulaties in een bepaald gebied. 

De 3de graad, met het project Olieslagmolen Ellikom, haalde de TV en stond model voor de 
Oudsbergendag in Bokrijk en was gids bij de gerestaureerde olieslagmolen in Bokrijk. Een 
zeer leerrijke activiteit op vlak van projectmatig werken, werken buiten de schoolmuren en 
omgaan met de wereld van de volwassenen. 
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De leerlingen van Klim-op Meeuwen  
zijn flexibel, zij werken en beleven de natuur in zowel de directe omgeving als op fietsafstand 
van de school. 
Samen iets ondernemen en samen iets presteren is duidelijk gebleken bij het ENB van 4 
klassen van de 3de graad. Oudsbergen, een gemeente met veel natuur, natuur waar deze 
school en leerlingen aan meewerken voor behoud ervan. 
De kleuters van deze school hebben tijdens een educatieve paddenoverzetactie een 
onvergetelijke dag beleefd. 
 

 
De Pieter Brueghelscholen van Grote Brogel en Erpekom  
zijn kind aan huis in gebieden Oyevaers Nesthofs veld en Erpecommerbemden. Deze van 
Grote Brogel beleefden bodemonderzoek en bushcraft zeer intens. Bushcraft is de kunst van 
het (over)leven in en met de natuur. 
Ze zijn tevens een vaste waarde in de onderhoud en openstellen van de wandelroute met 
daarin het Ooievaarsnest, de site van de Olieslagmolen van Ellikom en het Cultusbos. 
Deze van Erpekom gingen op sporenonderzoek en vonden de woning van de bever. En kleine 
school met een groot hart voor hooi- en rietlandbeheer in Erpecommerbemden. 
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Agnetencollege Peer 
zit niet direct in het Educatief 
natuurbeheer. Zij doen in kader van 
VOET-dag educatieve en 
vakoverschrijdende activiteiten waar 
natuur en milieu centraal staan in 
Reppel en Peer. Zij werkten projectmatig 
en aan de hand van een excursiebundel 
aan houtkantenbeheer. Voor de 
kinderen is het gelegenheid om de 
natuur in hun leefwereld te ontdekken. 
Werken aan behoud van biodiversiteit 
als buffer tegen de klimaatopwarming is 
hier zeker van toepassing. 

 
 
 
 
 
 
 
De school en de leerlingen 
3de graad van de 
Geluksvlinders van Reppel 
kunnen terugblikken op een 
actieve rol in het beheer en 
beleving van natuurgebied 
Vallei van de Abeek. Een 
mooi bijenhotel, een 
verjongde houtkant en goed 
beheerd hooiland zijn daar 
een mooi voorbeeld van. Zij 
maken om de twee jaar een 
daguitstap met werken, 
picknick, ontdekken, beleven 
en bushcraft. Hun leuze 
Groen van Doen is zeker 
goed gekozen. 
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De leerlingen van De Puzzel Kleine Brogel  
werken en wandelen in gebieden langs de Dommel en de Bollisenbeek. Ze zijn voor 
Natuurpunt naast Sint-Elisabeth Wijchmaal pioniers van het ENB in de Dommelvallei. Dit jaar 
hebben ze gewerkt in natuurgebied Schansheide in Eksel. Zij begrijpen, na de nodige uitleg, 
zeer goed dat in kader van bosbeheer en heideherstel uitheemse boompjes verwijderd moeten 
worden.  

Sint-Elisabeth Wijchmaal  
is een vaste waarde in natuurbeheer, natuurbeleving in gebied Resterheide. Het zijn voor hen 
mooie momenten van ontspanning, zelfontplooiing, spel en plezier. Wandelen in het 
onbekende en de uitdagingen aangaan, hindernissen overwinnen is voor ieder kind in deze 
fase een belevenis om nooit te vergeten. Voelen, tasten, ruiken was voor de groep van de 
school een ontluikende vorm van natuurbeleving. Zoals ieder jaar maken de 4 klassen er een 
mooie fietstocht van. 
 
Dank aan de directies, leerkrachten, opvoeders, begeleiders, educatieve medewerker, 
vrijwilligers en het Landschapsteam. 

 

 
Maxim Geunis is als ENB-medewerker begonnen in september 2019, als 
opvolger van Liselotte Bollen. Hij heeft zich geprofileerd als educatieve 
medewerker die, met zijn eigen stijl, accenten legt tijdens infomomenten, 
educatieve beheerwerkzaamheden en natuurbeleving. 
Hij heeft een mooi aanbod van spel en beleving, waaronder de bushcraft, 
wat door de kinderen gewaardeerd wordt. Als vrijwilligers ervaren we hem 
als een gedreven en plichtsgetrouwe ENB-medewerker wat door hem ook 
geapprecieerd wordt. Wij wensen hem een goede carrière in het ENB. 
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Overzicht Educatief Natuurbeheer 2019 
 

School Datum 
Aantal 

leerlingen 
Gebied Activiteit 

Sint-Elisabeth 
Wijchmaal  

vr 11/01/2019 vm 13 Resterheide Hechtel heidebeheer  

Klim-op 
Plockroy  

di 19/03/2019  
vm en nm 

9 
School en 
Kolisbergen  

nestkastjes maken en ophangen 
en bodemonderzoek 

Ellikom  
2de graad  

di 26/03/2019 nm 
do 28/3/2019 nm 

12 School klaslokaal 
Bij-zonderproject:  
lessen over bijen 

Sint-Elisabeth 
Wijchmaal  

do 4/04/2019 nm 12 Resterheide Hechtel 
heidebeheer en 
belevingswandeling 

Ellikom  
2de graad  

vr 26/04/2019 nm 13 Meeuwerkant Ellikom  
Bij-zonderproject:  
determineren, inzaaien 
bloemenweide 

Sint-Elisabeth 
Wijchmaal 

ma 29/04/2019 vm  20 Resterheide Hechtel 
wateronderzoek, picknick 
natuurontdekkings- en 
beleeftocht  

Ellikom  
2de graad  

do 16/05/2019 nm 16 Pastorij Ellikom 
Bij-zonderproject: Imkermobiel, 
educatieve bijenstand, 
honingslingeren  

De Puzzel  
Kleine Brogel  

di 20/05/2019 vm  14 
Schansheide 
Dommelvallei  

Bosbeheer 

Ellikom  
2de graad  

ma 03/06/2019 nm 16 Meeuwerkant Ellikom  
Bij-zonderproject: determineren 
en tellen bijenpopulatie 

Ellikom  
3de graad  

vr 14/06/2019  
vm en nm 

19 
Aen de Slagmolen 
Ellikom 

bodemdiertjes en bushcraft 

Sint-Elisabeth 
Wijchmaal  

do 20/06/2019 nm  16 Resterheide Hechtel wandeling en wateronderzoek 

Pieter Bruegel 
Grote Brogel  

do 20/06/2019 vm  28 
Aen de Slagmolen 
Ellikom 

bodemdiertjes en bushcraft 

Pieter Bruegel 
Erpekom 

do 20/06/2019 nm  17 
Erpecommerbemden 
Erpekom  

sporen zoeken, bezoek 
beverwoonst 

Agnetencollege 
Peer 

woe 2/10/2019 vm 100 
Monsveld Reppel en 
Mullemer Bemden 
Peer  

houtkantbeheer  
wandeling houtkantbeheer 

Ellikom  
3de graad 

vr 11/10/2019  
vm en nm 

19 
Aen de Slagmolen 
Ellikom  

beheer in functie van onthulling 
paneel en heidebeheer 

Pieter Bruegel 
Grote Brogel  

di 15/10/2019 vm 18 
Oyevaaersnest hofs 
veld en Aen de 
Slagmolen  

opknappen wandelpad en heide 
beheer  

Pieter Bruegel 
Erpekom 

di 15/10/2019 nm 15 
Erpecommerbemden 
Erpekom  

gras- en rietlandbeheer 

Klim-op 
Meeuwen 
5A+5B 

do 17/10/2019  
vm en nm 

41 
Pastorijbemden en De 
Goorten Meeuwen 

natuurontdekkings-en 
beleeftocht, bodemonderzoek 

Klim-op 
Meeuwen 6A+B  

do 14/11/2019 nm 42 
Gestelbemden  
Meeuwen  

elzen opruimen en verhakselen 

Geluksvlinder 
Reppel 

21/11/2019  
vm en nm 

17 
Monsbemden 
Reppel  

graslandbeheer en bushcraft 

 
Jan Hendrikx 
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CURSUSSEN 
 
Snoeicursussen fruit 9, 23 februari en 17 augustus 2019 
 

Natuurpunt, Velt en Werk-
groep Isis gaven 3 cursussen 
fruitsnoei in Reppel en Beek. 
Afgaande op het aantal deel-
nemers mag gesteld worden 
dat deze educatieve organi-
satie een succes is. Pierre 
Zanders van Velt is reeds ja-
ren de lesgever. 
Een theorieles werd op 9 fe-
bruari in het Buurthuis van 
Reppel voor een 20-tal geïn-
teresseerden gegeven. 
Pierre gaf weer het beste van 

zichzelf door aan de hand van schetsen een duidelijk beeld te geven van het vormgeven van 
de boom. Hij had ook een woord over de rassen en variëteiten die goed in de markt liggen. 
In de namiddag werd in de boomgaard van Frieda Pauwels van Isis in Reppel de theorie in de 
praktijk omgezet. Met de wintersnoei wordt de groei en gezondheid gestimuleerd waardoor ze 
lekkere vruchten dragen. 

In de boomgaard van Mieke Vertongen van Velt in Beek werd op 23 februari voorgedaan hoe 
jonge fruitbomen best in vorm gesnoeid worden. De boodschap was dat een in vorm gesnoeide 
jonge boom de basis is voor een jaarlijkse snoei en daardoor voldoende productiviteit garan-
deert. 
Tegemoetkomend aan vele vragen werd ook op 17 augustus in de boomgaard van Mieke 
Vertongen een cursus zomersnoei gegeven. Het betreft snoei van steenfruit zoals kers en 
pruim. Op vraag van de cursisten werd het enten voorgedaan. Duidelijk dat het leeft om zelf 
te enten en te experimenteren met deze vorm van fruitteelt. 
Algemeen kan gesteld worden dat snoeien productie verhogend is. Ze zijn tevens een les in 
creativiteit om zelf in eigen stijl een fruitboomgaard aan te leggen. 
De drie organisaties danken de gastvrouwen voor de goede ontvangst, voor het gebruik maken 
van hun eigendom en tegelijkertijd om promotie te kunnen maken voor hun organisaties die 
met natuur, milieu en gezonde voeding bezig zijn.   Jan Hendrikx 
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BIODIVERSITEIT: MEER DAN 5.700 SOORTEN GEKEND 
 
Meer dan 100 jaar waarnemingen verzameld uit 3 grote databanken (waarnemingen.be, 
Likona Werkgroep Ongewervelden, Dagvlinderdatabank INBO) en uit de Paddenstoelenatlas 
Limburg (2004) gaven een totaal van 5.707 soorten voor ons werkingsgebied (Meeuwen-Gruit-
rode, Peer en Reppel). 
De eerste waarnemingen (8 plantensoorten) dateren van 1911. 
25 jaar geleden waren bij ons er 1.130 soorten planten en dieren gekend. Het grootste inven-
tarisatiewerk gebeurde dus de laatste jaren. 
De biodiversiteit neemt nog altijd af. Van de in 1994 gekende 1.134 soorten zijn er 173 soorten 
(15 %) later nergens meer bij ons waargenomen. 
340 soorten of 6 % van de soorten in onze natuur is niet inheems. 
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WWW.ABEEK.WAARNEMINGEN.BE  
 
In mei 2008, lanceerde Natuurpunt de website www.waarnemingen.be. Elke natuurliefhebber 
kan er zijn waarnemingen van dieren en planten melden en delen met anderen. Op die jaar 
tijd groeide dit citizen-scienceproject uit tot de grootste en belangrijkste natuurdatabank van 
het land, met bijna 37 miljoen waarnemingen en 46.000 geregistreerde gebruikers. Het is een 
onmisbare bron van informatie geworden voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbeleid. Door 
de website gekoppelde apps is het verrichten van precieze natuurwaarnemingen nu 
toegankelijker dan ooit. In de loop van de afgelopen jaren ontstond een grote gemeenschap 
van natuurliefhebbers die informatie uitwisselt via deze website. De samengebrachte 
waarnemingen zijn voor iedereen raadpleegbaar via tal van interactieve kaarten, grafieken en 
lijsten. 

Intussen hebben ook 693 waarnemers 207.000 unieke waarnemingen ingegeven in ons 
werkingsgebied (Oudsbergen, deel Meeuwen-Gruitrode, Peer en deel van Bocholt). Ook wer-
den 39.700 gegevens van vóór 2008 ingevoerd. 

In 2019 werden bij ons door 213 waarnemers meer dan 23.889 unieke waarnemingen gedaan 
van 1.976 soorten. 
Meer (+ 13 %) waarnemingen dan in 2018 door enkele  waarnemers meer met wel ietsje (+ 3 
%) genoteerde soorten (2018: 207 waarnemers, 20.484 unieke waarnemingen, 1.927 
soorten). 

 
Het totaal aantal soorten ingegeven voor ons werkingsgebied in www.waarnemingen.be loopt 
op tot 4.505 soorten met in 2019 408 ‘nieuwe’ soorten. 
Hiervan waren er 66 ‘nieuwe’ zeldzame en 16 zeer zeldzame ‘nieuwe’ soorten in 2019. 

 
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. 
 

 
ZELDZAME SOORTEN VAN 2019 
 
In totaal werden in 2019 in het gebied Meeuwen-
Gruitrode, Peer en Bocholt (deel tot aan het 
kanaal) 1.346 waarnemingen (5,6 % van het totaal 
aantal waarnemingen) gedaan van 170 zeldzame 
soorten (1.238 waarnemingen) en 33 zeer 
zeldzame soorten (108 waarnemingen).  
Liefst 82 (in 2018: 86 soorten) zeldzame of zeer 
zeldzame soorten werden voor het eerst 
ingegeven in 2019 voor ons werkingsgebied. Deze 
werden aangegeven met '(N)'. 
 
10 zeldzame of zeer zeldzame plantensoorten 
(dikwijls wel exoten) werden voor het eerst 
ingegeven. 

Kleine ratelaar 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.abeek.waarnemingen.be/
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Volgende zeldzame of zeer zeldzame insectensoorten werden voor het eerst genoteerd: 2 
soorten wantsen, 1 libellensoort (Zuidelijke glazenmaker), 1 soort schietmot (kokerjuffer), 1 
sprinkhaansoort (Zompsprinkhaan), 2 soorten bijen, 7 soorten vliegen, 1 dagvlindersoort 
(Iepenpage) en liefst 27 soorten nachtvlinders. 
2 zeldzame vogelsoorten werden voor het eerst genoteerd: Kuifleeuwerik en Zeearend.  
En een even ontsnapte Walliby werd ook genoteerd. 
 
In 2018 mochten we voor het eerst kennismaken met de Wolf. De eerste week van 2018 
doorkruiste de wolvin Naya de Abeekvallei om zich eerst te vestigen in de omgeving van het 
Militair domein van Leopoldsburg. Wolf August vestigde er zich begin augustus. In 2019 
werden in waarnemingen.be 2 onzekere waarnemingen van wolven ingegeven, alhoewel 
August zich zeker in Peer een aantal keren liet opmerken. Naya verdween in juni. Noëlla 
verscheen bij kerstmis. 

 
ZELDZAME EN ZEER ZELDZAME SOORTEN WAARGENOMEN IN 2019 

Verwerking van waarnemingen van 2019 geëxporteerd uit www.abeek.waarnemingen.be 
Voor het eerst in 2019 waargenomen soorten zijn aangeven met (N). 
Soorten in het vet aangegeven zijn zeer zeldzaam, de andere zeldzaam. 

 

MOSSEN EN KORSTMOSSEN 

Berijpte schotelkorst (N) Peer – Dommelvallei 

Blauw boomvorkje Abeekvallei Reppel 

Boommos (N) Abeekvallei Reppel 

Dwergwratjesmos (N) Abeekvallei Reppel 

Geel schriftmos (N) Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Gemarmerd vingermos (N) Wijshagen 

Geplooid palmpjesmos (N) Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Gewoon spinragmos (N) Wijshagen 

Korstmos Illosporiopsis 
christiansenii (N) Abeekvallei Meeuwen 

Pluimstaartmos Abeekvallei Wijshagen, Oudsbergen - De Oudsberg 

Slanke haarmuts (N) Abeekvallei Reppel 

Staafjesiepenmos (N) Abeekvallei Reppel 

Steenvedermos (N) Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Wrattig veenmos Wijshagen 

PADDENSTOELEN 

Bramenmeelschijfje (N) Abeekvallei - Erpercommerbeemden 

Grauwe barsthoed (N) Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen 

Grote trechterzwam (N) Grote Brogel 

Narrentasje Grote Brogel 

Poederachtige kussentjeszwam 
(N) Abeekvallei - Erpercommerbeemden 

Tongvarenroest (N) Abeekvallei - Erpercommerbeemden 

Vogelkersheksenbezem (N) Peer – Centrum 

PLANTEN 

Afghaanse duizendknoop Abeekvallei Ellikom 

Berberis julianae (N) Oudsbergen - De Oudsberg 

Blauwe knoop Peer – Dommelvallei 

Bolderik Abeekvallei Grote Brogel, Grote Brogel, Peer 

Bont kroonkruid Gruitrode 

Bosmuur Abeekvallei Ellikom 

Cosmos (N) Meeuwen 

Donderkruid Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen - Solterheide 

Draadrus Abeekvallei Grote Brogel 

Duits viltkruid Oudsbergen - Dorperheide 

Duizendknoopfonteinkruid Abeekvallei Ellikom, Peer -Dommelvallei 

Dwergviltkruid 
Abeekvallei Meeuwen, Kleine Brogel - Vliegbasis, Meeuwen, Meeuwen/Helchteren Militair 
Domein, Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen - De Oudsberg, Peer, Wijshagen 

Eekhoorngras Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen 

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


                                                                                      NATUURSTUDIE 
 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2019 NATUURPUNT  46 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

Geelgroene zegge Abeekvallei Grote Brogel 

Gesteeld glaskroos Oudsbergen - Itterbeekvallei - Itterbeek 

Grondster Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Hartgespan Abeekvallei Reppel 

Inkarnaatklaver (N) Linde (Peer) en omgeving 

Japanse spirea (N) Oudsbergen -Solterheide 

Jeneverbes Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen - De Oudsberg, Opglabbeek 

Klein fonteinkruid Kleine Brogel - Dommelvallei noord 

Klein warkruid Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Kleine ratelaar Abeekvallei Reppel 

Kleine veenbes Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Kleine wolfsklauw (N) Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Klimopwaterranonkel Bocholt 

Klokjesgentiaan Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Koningsvaren Ellikom 

Lavendelhei Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Liggende vleugeltjesbloem Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Moerashyacint Kleine Brogel - Dommelvallei noord 

Moeraskartelblad Eksel - Neerhoksent -Dommelvallei 

Moeraswolfsklauw Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Muurfijnstraal (N) Peer – Centrum 

Paarbladig goudveil Abeekvallei Ellikom - Grote Brogel 

Rode dophei 
Abeekvallei Wijshagen, Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen - De Oudsberg - Gruitroderheide - 
Eetsevelderbeek, Opglabbeek 

Rode kamperfoelie Wijshagen 

Ruige leeuwentand Kleine Brogel 

Sitkaspar Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen 

Slijkgroen (N) Oudsbergen - Itterbeekvallei - Itterbeek 

Springzaadveldkers (N) Abeekvallei Meeuwen 

Steenanjer Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen - De Oudsberg 

Stijve naaldvaren Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen 

Stijve ogentroost Kleine Brogel - Vliegbasis, Oudsbergen - De Oudsberg 

Taxus Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen 

Treurwilg (N) Gruitrode 

Trosbosbes Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Oudsbergen - De Oudsberg 

Valse kamille Wijshagen 

Veelstengelige waterbies Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen 

Verspreidbladig goudveil Abeekvallei - Erpercommerbeemden -Meeuwen 

Vijfdelig kaasjeskruid Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen 

Weymouthden Gruitrode, Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen 

Wilde gagel Wijshagen 

WANTSEN 

Lindenspitskop (N) Grote Brogel 

Slangenkruidblindwants (N) Abeekvallei Meeuwen 

LIBELLEN 

Beekoeverlibel Bocholt, Oudsbergen - Itterbeekvallei - Itterbeek, Peer - Mullemerbeemden 

Gewone bronlibel Hechtel-Eksel - Begijnenvijvers-noord 

Speerwaterjuffer Reppel 

Tengere pantserjuffer Abeekvallei Meeuwen, Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen, Oudsbergen - Itterbeekvallei 

Venwitsnuitlibel Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen 

Zuidelijke glazenmaker (N) Oudsbergen - Itterbeekvallei - Itterbeek 

Zwervende heidelibel Meeuwen/Helchteren Militair Domein, Oudsbergen - Itterbeekvallei - Itterbeek 

SPRINKHANEN EN KREKELS 

Boskrekel 
Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp, Gruitrode, Itterbeekvallei - Soetebeek, Oudsbergen - 
Turfven en Ruiterskuilen, Opglabbeek, Peer, Wijshagen 

Zompsprinkhaan (N) Oudsbergen - Itterbeekvallei - Eetsevelderbeek 

Zwart wekkertje Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

KEVERS 

Eiken-ruigsprietboktor (N) Peer – Centrum 
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Rouwende gouden tor (N) Abeekvallei Meeuwen 

Voorjaarsmestkever (N) Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen, Oudsbergen -Solterheide 

Veertienvleklieveheersbeestje (N) Peer 

BIJEN, WESPEN EN MIEREN 

Gewone schoorsteenwesp (N) Abeekvallei Meeuwen 

Reuzenhoutwesp (N) Oudsbergen - Itterbeekvallei - Eetsevelderbeek, Peer 

Zilveren zandbij Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

VLIEGEN EN MUGGEN 

Mug / Zwarte vlieg Bibio anglicus 
(N) Abeekvallei Meeuwen 

Bruinvleugelroofvlieg (N) Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen 

Hommelwoudzwever (N) Peer 

Hoornaarroofvlieg Meeuwen/Helchteren Militair Domein, Peer 

Hottentottenvilla Oudsbergen - De Oudsberg, Peer 

Kustvlekoog Abeekvallei Meeuwen 

Oranje zilvervlekbreedvoet (N) Abeekvallei Meeuwen 

Paardendaas Wijshagen 

Stipgoudoogdaas (N) Wijshagen 

Stomplijfroofvlieg (N) Oudsbergen - De Oudsberg 

Streepfopwesp (N) Wijshagen 

DAGVLINDERS 

Bont dikkopje 
Abeekvallei Meeuwen - Kolis  - In den Damp - Wijshagen, Meeuwen/Helchteren Militair Domein, 
Oudsbergen - Solterheide, Wijshagen 

Grote vos Abeekvallei Grote Brogel, Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen -Eetsevelderbeek 

Grote weerschijnvlinder Abeekvallei Reppel, Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen 

Heideblauwtje Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Heivlinder Kleine Brogel - Vliegbasis, Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Iepenpage (N) Gruitrode, Peer 

Keizersmantel Grote Brogel, Peer - Centrum, Peer - Mullemerbeemden 

Kleine ijsvogelvlinder 

Abeekvallei - Erpercommerbeemden - Ellikom - Grote Brogel - Reppel, Eksel - Neerhoksent - 
Dommelvallei, Hechtel-Eksel - Begijnenvijvers noord, Oudsbergen - Turfven en Ruiterskuilen - 
Dorperheide - Gruitroderheide - Eetsevelderbeek - Solterheide, Peer, Reppel 

Kleine parelmoervlinder vele locaties 

Scheefbloemwitje Abeekvallei Meeuwen, Bocholt, Grote Brogel 

Veldparelmoervlinder 
Abeekvallei Grote Brogel, Grote Brogel - Zandgroeve, Kleine Brogel - Vliegbasis, Peer - 
Centrum, Peer - Dommelvallei 

NACHTVLINDERS 

Beukenzebramot (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis  - In den Damp 

Brede w-uil (N) Peer -Centrum 

Donkere berkenmineermot (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis  - In den Damp 

Donkere grasuil (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis  - In den Damp 

Donkere mospalpmot (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis  - In den Damp 

Doodshoofdvlinder (N) Bocholt 

Driekleurige bremkokermot (N) Oudsbergen - De Oudsberg 

Egale stipspanner Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp 

Esdoorndwergspanner (N) Abeekvallei Meeuwen, Peer - Centrum 

Geel-slakkenspoormot (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp 

Gegolfde lichtmot (N) Peer -Centrum 

Gehakkelde spanner (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp 

Grauwe spaandermot Abeekvallei Meeuwen 

Grijze herfstuil Peer -Centrum 

Grootvlekmospalpmot (N) Abeekvallei Meeuwen 

Grote bladkokermot (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp 

Hengellichtmot (N) Peer – Centrum 

Hopsteltmot Abeekvallei Meeuwen 

Kijkgaatje (N) Abeekvallei Meeuwen 

Klimopbladroller Abeekvallei Meeuwen 

Knopbiesparelmot (N) Abeekvallei Meeuwen 

Late berkenmineermot (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp 

Late heide-uil Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp 
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Levervlekmot (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp 

Margrietooglapmot (N) Abeekvallei Meeuwen 

Meidoornduifmot (N) Abeekvallei Meeuwen 

Olijfkleurige boegsprietmot (N) Abeekvallei Meeuwen 

Oosterse schone Abeekvallei Meeuwen, Peer - Centrum 

Phegeavlinder 
Abeekvallei Reppel, Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Oudsbergen - Itterbeekvallei - 
Wijshagerbeek, Opglabbeek 

Poeltjespalpmot Abeekvallei Meeuwen 

Prachtpurperuiltje (N) Peer – Centrum 

Schaaruil Peer – Centrum 

Schaduwfruitbladroller Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp 

Spatelvormige berkkokermot (N) Abeekvallei Meeuwen 

Tweekleurige wilgenroosjesmot (N) Abeekvallei Meeuwen 

Witsprietkokermot (N) Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp 

Witvlekboegsprietmot (N) Abeekvallei Meeuwen 

Zesvleksmot Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp, Abeekvallei Wijshagen 

Zwarte rietprachtmot (N) Abeekvallei Meeuwen, Wijshagen 

SCHIETMOTTEN-KOKERJUFFERS 

 Athripsodes albifrons (N) Peer – Centrum 

KAKKERLAKKEN 

Heidekakkerlak (N) Oudsbergen - De Oudsberg 

VISSEN 

Beekprik Abeekvallei Meeuwen 

Bermpje Abeekvallei Ellikom, Abeekvallei Meeuwen 

Kopvoorn (N) Abeekvallei Ellikom 

Serpeling (N) Abeekvallei Ellikom, Abeekvallei Reppel 

AMFIBIEËN EN REPTIELEN 

Boomkikker Oudsbergen - Itterbeekvallei - Itterbeek 

Heikikker Wijshagen 

Kamsalamander Linde (Peer) en omgeving 

Knoflookpad Linde (Peer) en omgeving 

Rugstreeppad 
Abeekvallei Meeuwen - Kolis - In den Damp,  Linde (Peer) en omgeving, Meeuwen/Helchteren 
Militair Domein, Wijshagen 

Vinpootsalamander Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

VOGELS 

Draaihals Peer 

Duinpieper Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Houthalen-Helchteren 

Klapekster Meeuwen/Helchteren Militair Domein, Peer 

Kraanvogel Meeuwen, Meeuwen/Helchteren Militair Domein, Peer, Wijshagen 

Kuifleeuwerik (N) Gruitrode 

Morinelplevier Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Oehoe Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Purperreiger Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Raaf Abeekvallei Wijshagen, Bocholt, Meeuwen/Helchteren Militair Domein, Wijshagen 

Rode wouw 
Abeekvallei Wijshagen, Gruitrode, Meeuwen/Helchteren Militair Domein, Peer, Peer -
Mullemerbeemden 

Zeearend (N) Meeuwen/Helchteren Militair Domein 

Zwarte ooievaar Meeuwen/Helchteren Militair Domein, Wijshagen 

Zwarte wouw Peer – Centrum 

ZOOGDIEREN 

Bennettwallaby (N) Kleine Brogel - Vliegbasis, Kleine Brogel 

Damhert Oudsbergen - Itterbeekvallei -Wijshagerbeek 

Europese bever 

Abeekvallei - Erpercommerbeemden - Meeuwen, Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Hechtel-
Eksel - Begijnenvijvers, Hechtel-Eksel - Resterheide, Oudsbergen - Itterbeekvallei - Itterbeek, 
Peer - Dommelvallei, Peer - Mullemerbeemden, Wijshagen 

Zwarte rat Peer 

 
Freddy Janssens 
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OPVOLGING DAGVLINDERS 2019  
 
Meer verliezers dan winnaars 
Einde Kommavlinder en Heivlinder?  
Eerste waarneming Iepenpage! Veldparelmoervlinder in opmars? 
 
Na een goed vlinderjaar in 2017, kenden ook de dagvlinders een extreem warm 2018. De 
zomer was ook gekenmerkt door een heel lange droge periode. Hierdoor waren er, met 
uitzondering in de smalle beekvalleien, ook geen bloeiende nectarplanten voor de vlinders en 
ook geen nog groene waardplanten voor de rupsen voorhanden. De gevolgen konden we zien 
in 2019. Verwacht werd dat grasland- en heidevlinders (veelal dikkopjes en zandogen) het 
ongetwijfeld moeilijk zullen hebben in 2019. 
 
Heivlinder en Kommavlinder werden het hardst getroffen door de droge hete zomer van 2018. 
Geen enkele Kommavlinder kon gezien worden in 2019. Gelukkig nog wel nog enkele 
Heivlinders. 
 
Vlinders houden van warmte. Bij een hogere temperatuur ontwikkelen ze zich ook sneller en 
bij warm weer vliegen vlinders ook meer. De warmte begon vroeg dit jaar en vanaf april vlogen 
de vlinders dan ook eerder dan gemiddeld. De normale juni-dip (overgang van voorjaars- naar 
de zomervlinders) begon ook dit jaar rond half mei. 
Begin juni nam het aantal vlinders dan ook weer toe. 
 
De zomer van 2019 werd gekenmerkt door liefst 3 
hittegolven en door een nationaal hitterecord (40,6 
°C in Kleine Brogel op 25 juli). 
 
Door het extreme warme weer hadden dan ook 
enkele soorten hadden een (gedeeltelijke) derde 
generatie. Zo had Dagpauwoog vorig jaar een 
zwakke najaarsgeneratie (geen brandnetels), dit jaar 
wel een behoorlijk grotere najaarsgeneratie.  
Soorten met meerdere generaties per jaar, herstellen 
zich ook sneller na een generatie met een zwakke 
voorplanting.  
 
Het uitzonderlijke warme jaar 2018 bracht ook twee nieuwe soorten naar het noordwesten en 
ook in de Abeekvallei: het Staartblauwtje en ook het Scheefbloemwitje.  
Staartblauwtje overleefde de winter niet bij ons. Scheefbloemwitje werd in 2019 een 20-tal 
keren waargenomen, ook buiten de tuinen. 
Een gericht onderzoek naar 2 kleine pagesoorten, bracht waarnemingen op van Iepenpage. 
 
38 soorten (werden waargenomen in 2019 (41 soorten in 2018, ook 38 soorten in 2017 en 
2016) door 65 waarnemers (70 waarnemers in 2018). 
Er werden meer vlinders waargenomen in 2019 dan in 2018: 11.153 vlinders t.o.v. 9.780. 
De onderzoeksinspanning (het aantal ha per dag dat er in totaal doorlopen werd of kon 
worden) was in 2019 ook weer groter (+ 40 %) dan in 2018.  
Vlinderwaarnemingen werden gedaan in 186 km²-hokken van de ongeveer 240 km³ groot 
werkingsgebied. 
Gemiddeld werden per waarnemer en per dag dat die inventariseerde 20 dagvlinders 
waargenomen van 13 soorten.  
In totaal werden in de periode 2006-2019 50 soorten dagvlinders waargenomen, zwervers en 
trekvlinders meegerekend. 
  

Dagpauwoog 
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Nieuwkomer of voor de eerste keer waargenomen: Iepenpage  
 
Dit jaar ging het Limburgs Biodiversiteitsproject van Natuurpunt.Studie ‘Opsporen van kansen 
voor de Iepen- en Sleedoornpage van start. Bedoeling is om een betere kennis te verwerven 
van het actueel voorkomen van deze soorten en om gericht advies te kunnen geven rond 
inrichting en beheer ten behoeve van deze soorten.  
 
Sleedoorns (meestal voorkomend in aanplantingen) werden ook bij ons gezocht in de winter 
en het voorjaar, waarbij uitgekeken werd naar eitjes van deze soort. Evenwel werd geen enkel 
ei gezien en in de zomer werd ook geen enkele 
sleedoornpage waargenomen.  
 
De nog zeldzamere iepen of olmen werden ook 
gezocht. In de omgeving van Esmeralda in 
Peer komt er nog een aantal bomen voor. 
Nadat Ilf Jacobs van Natuurpunt er eind juni 2 
iepenpages had gezien in de boomkruinen, 
werden vrijwilligers opgeroepen om mee te 
helpen zoeken. Met de verrekijker en 
telescoop vonden we (5 vrijwilligers) dan ook 
onze eerste Iepenpages. 

 
 
Ook aan de Commanderij in Gruitrode werd door Ilf 
Jacobs één exemplaar gezien. 
 
De Iepenpage was vroeger en is nu ook zeldzaam. 
Gedurende de vorige eeuw nam de grootte van het 
verspreidingsgebied voortdurend af en in de eerste 
helft van de jaren tachtig werden er zelfs helemaal 
geen waarnemingen meer gedaan. Waarschijnlijk 
heeft ook de iepenziekte vanaf het uitbreken in 
1977, een vrij hoge tol geëist. De soort werd 
vroeger vooral in de zuidelijke helft van Vlaanderen 

waargenomen. 
Doordat de vlinder zich meestal ophoudt in de boomkruinen, zijn ze meestal slechts op afstand 
te zien. Meestal worden de vlinders gezien wanneer ze vluchten uitvoeren rond de kruin van 
hoge iepen. 
De vlinder vliegt in één generatie per jaar van midden juni tot begin augustus. 
 
De soort zal zich bij verdere klimaatsopwarming naar verwachting de komende decennia 
blijven uitbreiden. Beperkende factor daarbij is dat iepen buiten de stedelijke omgeving 
nagenoeg niet meer voorkomen. 
 
Een enkel jaar? Staartblauwtje 
 
Het Staartblauwtje werd in 2011 voor de eerste keer gezien in Limburg. In de hete zomer van 
2018 werden 195 waarnemingen gedaan in Limburg, waarvan 43 waarnemingen in de 
Abeekvallei in natte graslanden met Moerasrolklaver. 
In 2019 werd extra uitgekeken naar deze soort. 
Ondanks veelvuldig onderzoek werd geen enkel Staartblauwtje bij ons waargenomen. 
In Limburg werden in 2019 wel 39 exemplaren gezien. 
 

Iepenpage 
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Meer waarnemingen van de nieuwkomer Scheefbloemwitje 
 
Het Scheefbloemwitje komt uit het zuidoosten. De soort lijkt heel 
sterk op het Klein koolwitje. In 2008 was dit nog een vlinder van 
de berghellingen in de Italiaanse Alpen. Sindsdien is hij via 
rotstuintjes met scheefbloem en dankzij 5 generaties per jaar 
aan een noordwestelijke uitbreiding begonnen. 
In september 2016 bereikte de soort via de Rijnvallei voor het 
eerst België, met name Voeren. In 2018 werd de soort in één 
tuin in Bocholt (3 exemplaren) gezien. 
De soort werd bij ons dit jaar meer waargenomen: 24 
exemplaren tussen begin juli en eind september op 3 locaties: 
Bocholt, Grote Brogel en Meeuwen. 
 
Zeldzaamheden: Grote vos, Veldparelmoervlinder  
en Grote weerschijnvlinder 
 
Grote vos werd 6 x gezien, tegenover 2x gezien in 2018. 
Vermoedelijk zwervers. 
 
Veldparelmoervlinder werd in 2014, 2015 en 2016 bij ons met telkens één exemplaar 
(zwerver) gezien. Daarna bleef het stil tot dit jaar. Uiteindelijk werd dan toch een populatie van 
veldparelmoervlinder gevonden in een zandgroeve in Grote Brogel. 14 exemplaren werden 
gelijktijdig gezien in mei in een schraal grasland- en ruigtevegetatie. In oktober werden ook 
rupsen teruggevonden in een spinselnest. 
Mogelijk is er ook in Peer-centrum een kleine populatie: 4 exemplaren werden er gezien.  
Op de graslanden van het vliegbasis Kleine Brogel werd één Veldparelmoervlinder gezien. 
Eerder werden daar ook rupsen opgemerkt. Mogelijk is er hier ook een populatie aanwezig.  
Door de warme lente van 2018 is de soort meer gaan zwerven en heeft zich (tijdelijk) kunnen 
vestigen op meerdere plaatsen in Limburg. De droge zomer van 2018 heeft blijkbaar weinig 
invloed gehad op de overleving van de rupsen, die leven van Smalle weegbree. 
Veldparelmoervlinder was een soort die zich tot jaar 2000 bij ons op enkele plaatsen wist 
instant te houden 
 

 
Bij klimaatsopwarming wordt dan ook een uitbreiding verwacht. Een voorjaar met late vorst is 
nadelig voor de soort. Mogelijk zijn juist de poppen daarvoor gevoelig. Ook een natte zomer 
tijdens de vroege ontwikkeling van de rupsen lijkt voor deze warmteminnende soort ongunstig. 
Wordt verder opgevolgd.  
 

Veldparelmoervlinder (rupsen in spinselnest en vlinder) 

Scheefbloemblauwtje,  
gepakt door een Wespenspin 
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Grote weerschijnvlinder werd 5 maal gezien in 2019 in de buurt van het Turfven en in Reppel. 
Vorig jaar 4 maal op dezelfde locaties. 
De Grote weerschijnvlinder is een mobiele soort 
die vooral te vinden is in structuurrijke vochtige 
loofbossen en wilgenbroekbos met boswilg of 
grauwe wilg. Op middellange termijn lijkt de 
Grote weerschijnvlinder van klimaatopwarming 
te profiteren, mits vochtige bossen behouden 
kunnen blijven. De soort profiteert van warmere 
zomers. In de tweede helft van de 21e eeuw zou 
dit echter kunnen omslaan in een afname 
wanneer wij bij verdere opwarming aan de 
zuidrand van het areaal van de Grote 
weerschijnvlinder komen te liggen. 
 
Winners  
 
Volgende 5 soorten deden het opmerkelijk beter 
(meer dan 2 keer zo veel waarnemingen dan 
gemiddeld in de voorbije 9 jaar):  Distelvlinder, 
Grote weerschijnvlinder, Bruin blauwtje, Kleine 
parelmoervlinder en Oranjetipje. 
In 2018 waren het 17 soorten die het beter 
deden dan gemiddeld. 
Er was ook een heel behoorlijke invasie (juni) en 
daarna voortplanting (augustus) van 
Distelvlinder: bijna 683 vlinders werden 
genoteerd. Het was van 2009 geleden dat er 
nog een echte invasie zich voordeed: toen 
werden 936 Distelvlinders genoteerd. 
Bruin blauwtje werd dit jaar ongeveer evenveel 
gezien als vorig jaar. 
 
Verliezers 
 
12 soorten deden het echter veel minder goed in 2019 dan in de vorige jaren: Heivlinder, Kleine 
vos, Heideblauwtje, Koevinkje, Groentje, Geelsprietdikkopje, Landkaartje, Boomblauwtje, 
Groot koolwitje, Klein geaderd witje, Oranje zandoogje en Groot dikkopje. 
 
Heivlinder heeft het nog bijzonder moeilijk: 15 exemplaren tegenover 10 in 2018. In 2013 
werden nog 300 exemplaren waargenomen. Heivlinder (als de rupsen al vlinder werden) had 
het heel moeilijk met het vinden van nectar in de verdroogde heide in 2018. 
Groentje blijft heel zeldzaam: nog 8 waarnemingen in 2019. 
Slechts 8 Kleine vossen werden gezien, tegenover 13 vorig jaar. In 2014 werden er nog 379 
exemplaren gezien.  
De al sterk afgenomen populatie Heideblauwtje nam nog verder af: 37 exemplaren werden  in 
2019 gezien t.o.v. 109 in 2018. 
Van de graslandvlinders Koevinkje en Geelsprietdikkopje werden slechts 1/3 van het aantal 
van vorig jaar gezien, het aantal waarnemingen van het Groot dikkopje halveerde. Oranje 
zandoogje halveerde. 
De netelvlinder Landkaartje werd slechts 45 keren waargenomen, in 2018 nog 217 keren. 
Ook de witjes Groot koolwitje en Klein geaderd witje en ook het Boomblauwtje werden veel 
minder waargenomen. 
De trekvlinder Gele luzernevlinder, 14 maal gezien in 2018, werd in 2019 niet gezien. 
  

Grote weerschijnvlinder 

Distelvlinder 
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Top 5 
 
De top 5 van waargenomen exemplaren was voor het jaar 2019 voor ons gehele 
werkingsgebied in afnemende volgorde: Klein koolwitje, Citroenvlinder, Bruin zandoogje, 
Kleine parelmoervlinder en Hooibeestje. 
In 2018 was die top 5 behoorlijk anders: Bruin zandoogje, Klein koolwitje, Citroenvlinder, Klein 
geaderd witje en Dagpauwoog.  

 
Meetnetsoorten: Kommavlinder en Heivlinder 
 
Komma- en Heivlinder zijn Europese en Vlaamse 
prioritaire soorten. Deze worden in gans 
Vlaanderen en ook bij ons gevolgd via de 
meetnetten: Kommavlinder jaarlijks, Heivlinder 3 
jaarlijks (2016, 2019, …). 
 
Op het vliegveld van Kleine Brogel werden in 2018 
18 Kommavlinders geteld tijdens de 2 
trajecttellingen van de meetnettenmonitoring 
Kommavlinder. Geen enkele Kommavlinder werd 
in 2019 nog bij ons nog gezien. 
In Vlaanderen werden in 2018 er 175 
Kommavlinders geteld, in België 188. 
In 2019 werden in Vlaanderen, en enkel nog in Limburg 24 Kommavlinders geteld, op één na 
allemaal op de terrils in Genk. In gans België nog 33 exemplaren. 
 
Heivlinder zit ook in een diep dal. Door gebrek aan nectarplanten in de droge zomer van 2018 
is het aantal heel sterk gedaald. Eén enkele heivlinder werd genoteerd bij 3 trajecttellingen 
over 1.000 m op het Schietveld in Meeuwen-Helchteren. Elders op het Schietveld werden 12 
Heivlinders gezien op 5 dagen. Op de basis in Kleine Brogel werden er 2 waargenomen. 

 

De Grote Vlindertelling 

 

Geen weekend, maar bijna een ganse maand vlinders tellen. 

Om mee te doen was 1 keer een kwartiertje tellen voldoende. 
Maar nóg interessanter was het als je op meerdere dagen telde. 
 
Meer dan 15.000 tellers telden dan ook in juli, de vlindermaand 
bij uitstek, in totaal 116.851 vlinders. Hieruit blijken grote 
verschuivingen in de top 10 na de extreem droge en warme 
zomer van 2018: netelvlinders als de dagpauwoog verliezen 
terrein, zuiderse soorten als de Kleine parelmoervlinder en Bruin 
blauwtje doen het opvallend goed. 
Veel van deze verschuivingen kunnen toegewezen worden aan 
de extreme weersomstandigheden van dit en de voorbije jaren.  
Netelvlinders verliezen, zonnekloppers winnen. 
 
Top10 Vlaanderen: 1 Klein koolwitje, 2 Bruin zandoogje, 3 
Atalanta, 4 Oranje zandoogje, 5 Groot koolwitje, 6 Gehakkelde 

aurelia, 7 Dagpauwoog, 8 Citroenvlinder, 9 Bont zandoogje, 10 Distelvlinder. 
Top 10 Limburg: 1 Bruin zandoogje, 2 Klein koolwitje, 3 Citroenvlinder, 4 Groot koolwitje, 5 
Oranje zandoogje, 6 Atalanta, 7 Dagpauwoog, 8 Gehakkelde aurelia, 9 Distelvlinder, 10 Bont 
zandoogje. 

 

Heivlinder 
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Kleine parelmoervlinder, 2019 een topjaar 
 
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) als vlinder voor, doordat deze 4 generaties per jaar bij ons kan hebben. 
De soort was er dit jaar heel vroeg bij. De eerste waarneming was er al op 1 april. De vroege 
lente zorgde voor een verschuiving van de vliegtijd, zodat er in april veel meer en in mei veel 
minder vlinders gezien werden. In juni en juli werden dan 2 x zoveel vlinders gezien als in een 
gemiddeld juni- en julimaand. De nazomer deed het dan verhoudingswijze minder goed. In 
november werd geen Kleine parelmoervlinder meer gezien. 

In 2019 beleefde de soort een topjaar: vierde algemeenste soort dagvlinder met 1.084 getelde 
exemplaren in 95 km²-hokken op een totaal van 186 km² met vlinderwaarnemingen. 
In België werden in 2018 2.201 exemplaren geteld bij 1.426 waarnemingen.  
In 2019 waren het er liefst 6.546 exemplaren bij 3.737 waarnemingen. De soort nam 3x in 
aantal toe t.o.v. 2018. Het soort verspreidde zich ook meer richting Antwerpen en Brussel. 
 
Dat er dan zich soms een kleurafwijking (afwijkend stippenpatroon) voordoet, is bijzonder.  
De nagenoeg volledig zwarte vorm werd nog nooit waargenomen, ook niet in het buitenland. 
Deze met “grote” zwarte stippen werd eerder enkele malen gezien in Duitsland. 
De 2 vormen werden gezien in 2019 in de omgeving van Molhem. Waarnemingen van Roland 
en Peter. Een temperatuurschok in de eerste dagen van het popstadium zou deze ‘aberraties’ 
(kleurafwijkingen) kunnen veroorzaken. De foto van de “zwarte” Kleine parelmoervlinder werd 
ook gepubliceerd in het tijdschrift Vlinders van de Nederlandse Vlinderstichting, uitgave 
augustus 2019. 

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

http://www.abeek.waarnemingen.be/
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Jaaroverzicht 2019 Waargenomen dagvlinders in Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel 
ten opzichte van de periode 2010-2018 
 

 
    Freddy Janssens 

Heideblauwtje

Kleine vos

Oranje zandoogje
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ONDERZOEK MICRO-  
EN ANDERE VLINDERS  
7-8 september 2019 
 
Op zaterdag 7 september 
kwam de Werkgroep Bladmi-
neerders voor de 3de keer op 
bezoek. Ze gingen van start 
met een stralend zonnetje en 
relatief warme temperaturen. 
Er werd gewandeld van Gestel-
bemden richting Het Broek. De 
omgeving van De Goorten 
werd uitgekamd in de namid-
dag. Het werd even wat be-
wolkter, maar zonder veel erg want de zon kwam er terug door en het werd terug warm. 
De nachtvangst zelf werd uitgevoerd in de hei langs de Gestelstraat waar de wandeling in de 
voormiddag was gestart. In totaal 6 bakken werden opgezet doorheen het gebied. Van start 
werd gegaan om 20u20 met een temperatuur van 12 °C. Het was ook zo goed als zwaar 
bewolkt de ganse nacht door, met ook enkele druppeltjes. Gestopt werd om 7u15 met dezelfde 
temperatuur als de starttemperatuur.  
 
In totaal werden 140 vlindersoorten genoteerd. Vorig jaar bij de inventarisatie in juli werden 
271 soorten genoteerd. 
Hiervan waren 30 soorten nachtvlinders die voor het eerst in ons werkingsgebied genoteerd 
werden. Vorig jaar waren er 61 nieuwe soorten bij de inventarisatie in juli. 
Eind 2019 telden we 848 soorten in ons werkingsgebied. 
 
Tijdens de wandelingen wer-
den 39 soorten bladmineer-
ders en andere dagactieve 
nachtvlindersoorten waarge-
nomen op De Goorten en 50 
soorten op de Gestelbemden 
en Groote Heide. 
’s Avonds op licht kwamen 71 
soorten af (184 vorig jaar). 
10 soorten dagvlinders wer-
den geteld. 
 
Voor een inventarisatie in 
deze septembermaand geen 
slecht resultaat. 
 
 
 
 
 
 
 
Het verslag en de volledige soortenlijst vind je op: 
http://bladmineerders.be/nl/content/07-09-2019-meeuwen-vallei-van-de-abeek-kolisbergen-de-goorten 
 

Geel-slakkenspoormot (mijn) Iepentakvlinder 

Donkere grasuil Goudvleksteltmot 

http://bladmineerders.be/nl/content/07-09-2019-meeuwen-vallei-van-de-abeek-kolisbergen-de-goorten
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AFVISSING VAN ABEEK,  
VELLERLOOP EN BULLENBEEK 14 juni 2019 
 
Eind oktober en begin november 2018 was de Limburgse Vissenwerkgroep te gast in 
de vallei van de Abeek. Dit jaar werd de datum bewust wat vroeger vastgelegd. We 
hadden zo’n vermoeden dat de aanwezigheid van beekprikken over de ganse loop van 
de Abeek anders zou kunnen zijn. We waren erg benieuwd of dat zo ging uitdraaien? 
Luc Steegmans, Henri Leynen, Jos Eykens, Stan Rymen, Wim Venhuizen, Ludo 
Bernaerts, Henri Ploem, Rigo Ceelen en nieuwkomers Gunther Flipkens en Axel 
Gijsels waren voor de Vissenwerkgroep van de partij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er werd opnieuw gestart aan de Hoogmolen. Daar werkten we een eerste traject op 
de Abeek af. We vertrokken een heel stuk benedenstrooms de instroom van de 
Vellerloop om dan het stuk van aan de Vellerloop tot aan de Hoogmolen mee te pikken. 
De beide trajecten op de Abeek samen lieten 7 vissoorten optekenen: bermpje (97), 
riviergrondel (10), kopvoorn (1), driedoornige stekelbaars (39), blauwbandgrondel (3), 
Amerikaanse hondsvis (1) en 3 beekprikken. 
De Vellerloop is een erg lange bypass van de Hoogmolen. Die is daar ter plaatse vrij 
ondiep met stenige bodem en weinig variatie in structuur en stromingspatroon. Dat is 
ook duidelijk in de vangsten: bermpje (26), 2 kopvoorns en 3 serpelingen in de 
stroomkuil van het overstortwater van de Abeek, riviergrondel (11), 1 rietvoorn en 18 
driedoornige stekelbaarsjes waren het resultaat over een traject van ± 200 m.  
De volgende plaats bevond zich bij de instroom 
van de Gielisbeek. Dit zijn eigenlijk twee 
verschillende biotopen. Stroomafwaarts (25 m) 
wordt de Abeek gekenmerkt door vrij ondiep water 
met weinig bodem- en oevervariatie. Dat leverde 
enkel 15 bermpjes en 1 zonnebaarsje op. Het 
traject stroomopwaarts (50 m) wordt dan weer 
bepaald door de aanwezigheid van een 
beverdam. De beverdam heeft stroomafwaarts 
hiervan stroomkuilen gevormd met mooie holle 
oevers en aardig wat diepte. Dat was ook terug te vinden in de resultaten, met: 14 
bermpjes, 18 serpelingen, 6 mooie kopvoorns, 5 riviergrondels, 1 zonnebaars en 1 
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giebel en baars. Over de twee trajecten samen werden nog eens 10 beekprikken 
opgeschept.  
Van de Gielisbeek weten we dat dit een hotspot is voor de voortplanting en de opgroei 
van beekprikken. Om die populatie niet te belasten, werd besloten deze niet aan te 
doen.  
Bij de samenvloeiing van Abeek en Hommelbeek 
werden we geconfronteerd met een modderige 
bodem met een dikte tussen 20 en 50 cm met een 
redelijke aanwezigheid van sterrenkroos. Over 
een traject van 75 m wisten we 19 bermpjes en 10 
driedoornige stekelbaarsjes te vangen.  
Dan verder naar de Pastorijbeemden. Daar 
werden 2 trajecten bevist, met als gezamenlijk 
resultaat 257 bermpjes, 49 driedoornige 
stekelbaars, 5 giebels en 1 beekprik.  
 Bij de instroom met de Bullenbeek werd 25 m 
stroomafwaarts en 10 m stroomopwaarts in de 
Abeek gevist. Hier mochten we 71 bermpjes, 19 
stekelbaars en maar liefst 25 beekprikken in alle 
lengteklassen, bewonderen. Als toemaatje visten 
we nog een 10 m stroomopwaarts het brugje over 
de weg. Hier wisten we nog eens 5 beekprikken te 
strikken.  
De Bullenbeek is een ander verhaal. Nochtans 
waren de gemeten waterwaarden niet afwijkend. 
De beek oogde mooi en er waren mooie 
zandbanken waar zich wel eens beekprikken 
zouden kunnen ophouden. Niets was minder 
waar. Wat opviel, was de aanwezigheid van grote 
hoeveelheden borstelwormen. Over een traject 
van 75m werd niets gevangen. 
 
Als conclusie kunnen we stellen dat:  
- de gemeten waterwaarden overal dicht bij elkaar 
lagen 
- de hoofdmoot van het visbestand uitgemaakt 
wordt door bermpje 
- we aangenaam verrast werden door de 
aanwezigheid van beekprik op uiteenlopende 
plaatsen van de Abeek. Dat bevestigt onze stelling 
dat de verspreiding ervan in deze periode van het 
jaar anders is dan bijvoorbeeld begin november  
- de Abeek is een hotspot in Limburg voor beekprik 
- de vallei van de Abeek een stukje ruwe natuur is 
om te koesteren. 
 
Met een lekkere pint en een leuke babbel sloten 
we de lange, vermoeiende dag af. Bij deze bedankt aan de medewerkers van de 
Vissenwerkgroep  en een dikke merci aan Paul en Eugene. 

 Jos Eykens, LIKONA-Vissenwerkgroep 
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AFVISSING DOMMEL EN 
KLEINBEEK TEN NOORDEN  
VAN DE PEERDERBAAN  
23 oktober 2019 
 
Een paar jaar geleden werden hier her-
inrichtingswerken uitgevoerd aan de Dommel en 

de Kleinbeek. Het meeste water wordt nu via de 
Kleinbeek afgevoerd. De Dommel zelf maakte 
een bypass en werd voorzien van talrijke 
prachtige meanders. 
 
Zouden die inrichtingswerken bijgedragen 
hebben tot een beter visbestand? Dat was de 
vraag die de harde kern van de LIKONA-
Vissenwerkgroep zich stelde. Daar was maar één middel voor: “Meten is weten”.  

Jos, Stan, Henri, Fons en Luc waren van de partij. We begaven ons naar het meest 
stroomopwaartse punt dat via een zijstraatje van de Molhemstraat te bereiken was. Daar 

werden in totaal een 5-tal tiendoornige -, 120 driedoornige stekelbaarsjes en een hondsvisje 
gevangen. De Dommel oogde mooi met helder, snelstromend water over de stenige bodem.  
 

Al wandelend langs de Dommel 
bereikten we de samenvloeiing 
van de Kleinbeek en de Dommel. 
Er werden talrijke erg bedrijvige 
schrijvertjes op meerdere 
plaatsen opgemerkt. De Dommel 
zelf is hier haast niet meer terug 
te vinden en wordt 
ondoorwaadbaar omdat hij 
dichtgegroeid is met talrijke 
hogere waterplanten (grote 
egelskop en lisdodde) verder nog 
bemoeilijkt door overhangende 
graszoden en het weelderige 
opschot van zwarte els. Open 
water was nagenoeg niet meer te 
vinden. Dit vraagt dringend om 
onderhoud. Ook het waterdebiet 
zou best wat hoger mogen zijn.  
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Om die reden lag het tweede monsterpunt stroomopwaarts deze samenvloeiing. Hier hetzelfde 
beeld wat het visbestand betreft. Enkel veel driedoornige stekelbaarsjes (203), afgewisseld 
met een klein aantal tiendoornige 

stekelbaarsjes waren het resultaat 
over een normaal traject. Geen 
bermpjes, geen riviergrondels, geen 
kopvoorn, blankvoorn en/of serpeling. 
Nochtans is dit een ideale biotoop 
waar deze soorten zich thuis zouden 
voelen. Waarom zijn ze er dan niet? 
Heel waarschijnlijk hebben we hier te 
maken met puntlozingen? Op 
sommige zeer traag stromende 
stukken kwam duidelijk een rottende 
geur van rioolslib naar boven. De 
gemeten waterwaarden waren 
evenwel heel normaal. Uiteraard 
zeggen deze waarden helemaal niets 
over een mogelijk zware organische 
belasting van het  water met hoge 
nitraatgehaltes. Van puntlozingen is 
trouwens geweten dat ze zorgen voor 
een beduidende eutrofiëring van het 
water. 
 
Verder werd bemonsterd aan de 
splitsing van de Kleinbeek en de 
Dommel en een locatie 
stroomopwaarts de Dommel. Dat 
bracht geen verandering in het 
visbestand met zich mee. Nochtans 
werden op sommige sneller 
stromende trajecten vrij veel macro-
invertebraten, zoals watervlo-
kreeftjes, slakjes, haften- en 
libellenlarven gespot. Het voedsel-
aanbod zit dus wel goed.  
Ligt de oorzaak bij het 

stroomopwaarts gelegen water-
zuiveringsstation of spelen er nog 
andere factoren een rol bij deze 
teleurstellende resultaten? Om te 
weten wat er precies mis is met de 
waterkwaliteit op deze locatie is het 
noodzakelijk de anorganische én 
organische  waterwaarden over een 
langere periode intensief te 
monitoren, ook bij hoogwater 
(puntlozingen). 
 
 
 
 
Jos Eykens, LIKONA-Vissenwerkgroep 
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2019 
 
25 jaar paddenoverzet Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer 

 
Sinds 1995 worden bij ons padden overgezet. Een 30-tal vrijwilligers 
zette gedurende 25 jaren op geregelde basis de padden, kikkers en 
salamanders over. 
Het totaal aantal overgezette amfibieën op de 3 locaties in 
Wijshagen-Meeuwen, Ellikom en Peer loopt op tot 158.082 stuks: 
 

 
In het 25-ste jaar van de paddenoverzet aan de Gestelstraat t.h.v. In den Damp (Wijshagen-
Meeuwen) haalden we daar net geen 100.000 amfibieën. Door het droogvallen van de vijvers 
aan de rand van het schietveld viel het aantal overgezette dieren drastisch terug. We konden 
nog één derde van het aantal van 2015 overzetten. Het minst goede resultaat in 25 jaar. 
De aantallen op de andere 2 locaties in Ellikom (20-ste jaar) en Peer (16-de jaar) waren heel 
goed: 2 keer het 2de beste resultaat. 
In totaal werden 7.092 dieren overgezet. In 2018 waren het er 7.745 dieren. 
 
Doorgaans komt de paddentrek langzaam op gang midden tot eind februari, om te pieken in 
de eerste of tweede week van maart.  
Dit jaar liep het ook weer iets anders. Na enkele zachte nachten tussen 6 en 10 februari 2019 
werden de eerste trekkende amfibieën gemeld. De ganse maand februari bleef het zacht. De 
nachttemperatuur daalde niet meer onder het nulpunt. Rond 20 februari komt dan ook de trek 
goed op gang met een maximum op 28 februari met 1.255 dieren of 1/6 van het totaal aantal. 
Daarna lopen de aantallen weer af. Op 16 maart is trek nagenoeg voorbij.  

 
In Vlaanderen werden in 2019 195.211 dieren overgezet op 276 locaties, verdeeld over 130 
gemeentes. Een deel minder dan het topjaar 2018, toen waren het er  235.669 amfibieën.  
In de provincie Limburg werden 30.946 dieren overgezet. In 2018 waren het er 36.688 dieren. 
1 op 27 amfibieën in Vlaanderen en 1 op 4 amfibieën in Limburg wordt door ons overgezet. 
Alle helpers, bedankt. 
 
Meer info over paddenoverzetacties vind je op www.paddenoverzet.be en 

https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet. 

http://www.paddenoverzet.be/
https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet
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Overzet Gestelstraat, In den Damp Wijshagen 
 
De paddenoverzet werd op 19 januari opgezet, afgebroken werd op 2 april. 
 
Een eerste trek van 76 dieren doet zich al voor tussen 7 en 9 februari. Het blijft dan even stil 
door het koude weer. Tussen 21 februari en 16 maart volgt de grote trek.  
Het maximum wordt door de zachte nachttemperaturen al bereikt op 28 februari met 283 
dieren. In 2018 werd de piek bereikt op 13 maart met 404 dieren. De trek was dit jaar dan ook 
ongeveer 2 weken vroeger dan normaal. 
 
Een historisch minimumrecord: slechts 1.460 dieren werden er overgezet. Nagenoeg een 
halvering van het aantal van vorig jaar. In 25 jaar tijd werden er nooit minder dieren overgezet. 
In 2018 deed er zich nog een licht herstel voor: 10% meer dieren dan in 2017, dat toen met 
slechts 2.444 dieren overgezet, het minimum was. 
Het aantal overgezette dieren was er kleiner dan dit aan de Brogelerweg en ook kleiner dan 
dat van Esmeralda. 
De hete zomer van 2018 met het droogvallen van de 3 broeken (vijvers) in de zomer en najaar, 
heeft hopelijk enkel een verplaatsing van de dieren meegebracht naar de Monnikswijer en naar 
de vijvers meer stroomafwaarts. 2020 ziet er niet beter uit, gezien het grondwater en het water 
in de vennen en vijvers zich op Schietveld zich niet konden aanvullen. 
 
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 98.577 stuks overgezet.  

 
 
De Gewone pad ging met meer dan 1/3 
achteruit: nog 844 dieren werden overgezet. 
1.366 in 2018 t.o.v. 966 stuks in 2017. 
6 Rugstreeppadden werden overgezet. In 
2018 deed zich een bijzonder iets voor: er 
werden 27 exemplaren overgezet. Van 2005 
(eerste waarneming) tot dit jaar werden er in 
totaal nog maar 46 rugstreeppadden 
overgezet.  
 
Het aantal alpenwatersalamanders 
halveerden t.o.v. vorig jaar: 125 dieren werden 
overgezet. Dit na een toename vanaf 2015. 
Kleine watersalamander deed het minst goed: 
een daling van meer dan 60 %: slechts 93 
dieren werden overgezet. In 2017 waren het er 299 dieren.  
17 Vinpootsalamanders werden genoteerd. De soort is moeilijk te onderscheiden van de 
Kleine watersalamander. 

Kleine watersalamander 
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Bruine kikker ging met een 1/4 achteruit. In 
2018 deed de soort het een stuk minder (- 
40 %) dan in 2017. 

 
Groene kikker ging het sterkst achteruit: 
nog 1/4 van het aantal van 2018 blijft over. 
Wat te verwachten was. Deze soort blijft tot 
in de zomer bij het water. Ook de dikkoppen 
van Groene kikker komen pas in de zomer 
aan land. 
In de periode 2016-2018 werden nagenoeg 
400 dieren jaarlijks overgezet. 
Heikikker kende van 2008 tot 2014 een 
dalende trend: van 58 stuks naar 1 enkel 
exemplaar. Daarna groeide het aantal 
overgezette dieren aan tot liefst tot 79 

dieren in 2017. In 2018 noteerden we een kleine daling tot 54 exemplaren, nu in 2019 nog 19 
exemplaren. 
(bron: http://www.hylawerkgroep.be/) 
 
Een 50-tal doodgereden dieren werd genoteerd. 
 

 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alpenwatersalamander 2 340 294 256 102 317 372 293 141 107 120 88 34 87 144 286 348 107 118 72 71 106 124 265 125 

Kl. watersalamander   114 160 126 368 272 208 89 118 51 115 82 45 127 331 145 156 73 15 32 67 25 299 250 93 

Vinpootsalamander  68 95 156 284 260 75 30 51 11 26 16 12 87 179 139 55 12 6 1 2 5 17 6 17 

Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 126 86 291 340 381 337 428 396 882 629 500 562 341 259 

Groene kikker 36 231 196 418 360 543 489 540 553 633 526 236 121 533 385 391 315 272 179 60 143 400 396 372 97 

Heikikker 11 10 4 6 10 16 11 4 7 11 16 16 5 58 31 33 19 8 2 1 7 22 79 54 19 

Gewone pad 271 1.287 2.160 2.227 1.892 3.508 5.420 4.909 4853 5.231 5.542 3.075 2.699 3.562 1.954 2.620 3.210 2.518 2893 3.071 2.572 2769 966 1366 844 

Rugstreeppad           4 1       2  1 4 1 27 6 

Totaal 340 2.299 3.034 3.348 3.406 5.438 7.529 6.004 5.864 6.173 6.494 3.640 3002 4.745 3.382 3995 4.440 3.418 3.611 4.119 4.492 3.831 2.444 2.681 1.460 

Heikikker 

http://www.hylawerkgroep.be/
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Overzet Brogelerweg Ellikom 
 
Op 26 januari werd de paddenoverzet 
opgezet, afgebroken werd er op 2 april. 
 
We kenden hier ook een kleine trek 
tussen 5 en 9 februari met 298 dieren. 
De echte trek begint pas op 20 februari 
met een zeer grote piek op 28 februari 
met liefst 675 dieren (dagrecord). 
 
Het record van 2018 (3.427 dieren) 
werd niet gehaald, maar toch wel de 
2de beste score met 2.969 dieren. 
 
Na een toename van 65 % in 2018 
t.o.v. 2017, nam het aantal af met 13 % 
in 2019 t.o.v. 2018. 
Aan de noordzijde van de Brogelerweg kwamen 2.491 dieren in emmers terecht, terwijl aan 
de zuidzijde 478 dieren werden opgevangen. 
 
Kleine watersalamander kent een recordscore van 143 dieren na terugval naar 64 dieren in 
2018. Alpenwatersalamander scoort in 2019 nagenoeg evengoed als in 2018.  
Ook Bruine kikker haalt het niveau van 2018 met in 2019 902 dieren. 
Gewone pad haalde ook dit jaar een hoge score met 1.510 dieren, een kwart minder dan in 
2018. 

 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alpenwatersalamander 7 45 57 28 67 64 67 32 86 145 120 156 158 216 144 178 277 345 428 409 

Kleine watersalamander       2  2 1 2 4 14 26 10 15 23 129 64 143 

Bruine kikker 12 141 57 109 128 240 125 184 485 282 269 248 106 285 195 116 214 214 898 902 

Groene kikker 3 1  2 3 2 3   1 3 6 12  1 5 1 6 9 4 

Gewone pad 208 960 807 886 645 2.135 1.588 1.021 1.510 2.263 1.530 1.786 731 905 1.274 948 1.058 1.363 2.028 1.510 

Totaal 230 1.147 901 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 2.077 3.724 2.968 

 
  

Alpenwatersalamander 
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Opraapacties: 
   Hellestraat Ellikom  
   Boenderstraat Ellikom & Wijshagen 
   Reppelerweg Grote Brogel 
 
De Hellestraat en Boenderstraat werden enkel 3 ochtenden gecontroleerd op dode dieren. 
Respectievelijk 7 en 54 dieren werden geteld. De Reppelerweg werd één maal ’s avonds 
gecontroleerd op dieren op een moment van grote paddentrek. Er werden toen13 dode dieren 
geteld. 
 

 

Overzet Esmeralda: Noordweg N73 
(Omleidingsweg) en Steenweg Wijchmaal Peer 
 
De schermen in Peer werden opgesteld van 2 februari 
tot 30 maart. Dit jaar werden de schermen vroeg 
opgeruimd in vergelijking met andere jaren, de 
paddentrek was vroeger voorbij, er werden de laatste 
dagen geen dieren meer gevonden in de emmers. 
Het viel ons op dat er veel padden de tunnelingangen 
voorbij gingen in plaats van er in te kruipen. Mogelijk is 
het te donker in de tunnels en schrikt dat hen af. 
Daarom werd er een geleidingsstuk in de vorm van een 
T aan de ingang geplaatst, zodoende werden de 
padden beter in de tunnel geleid. Dit systeem blijkt te 
helpen, want 434 amfibieën zijn door de tunnels naar de 
overkant gekropen. Een duidelijke stijging t.o.v. de 182 
tunnelgangers vorig jaar. 
 
Een ander probleem dit jaar was het droge weer, al de 
kleinere plassen droogden uit en er was een zeer lage 
waterstand in de vijver. Vele legsels in ondiepe waters 
zijn verloren gegaan door uitdroging. 
 
Toch was 2019 een succesjaar qua aantal overgezette 
dieren. Met een totaal van 2.661 is dit het tweede 
hoogste aantal sinds we in 2004 begonnen met de 
paddenoverzet in Peer. Alleen in 2005 hadden we meer 
amfibieën overgezet, nl. 2.696 stuks. 
De Gewone pad deed het dit jaar heel goed, met 2.177 
exemplaren! Het hoogste aantal padden sinds de start 
van de overzet in Peer. Dat is het dubbel van vorig jaar. 
Na jaren rond de 700 stuks per jaar te hebben 
geschommeld, is er sinds vorig jaar een geweldige 
stijging in het aantal overgezette padden. Ook de Kleine 
watersalamander deed het dit jaar verrassend goed. 
Het eerste exemplaar werd in 2009 in de emmers 
gevonden, daarna werden jaarlijks enkele Kleine 
watersalamanders overgezet. Maar dit jaar haalden we 
45 stuks, zelfs meer dan de Alpenwatersalamander. 
Andere soorten deden het dan weer heel slecht. Het 
aantal overgezette Alpenwatersalamanders gaat steeds 
achteruit, amper nog 25 exemplaren. De Bruine kikker 
bleef met een aantal van 414 stabiel t.o.v. vorig jaar. 
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Wegens de bouwwerken tegenover de Esmeralda werden 
langs de Steenweg Wijchmaal geen schermen geplaatst. 
Dit is waarschijnlijk de reden waarom we veel meer 
verkeerslachtoffers geteld hebben, namelijk 152 dode 
amfibieën, waarvan het merendeel op de Steenweg 
Wijchmaal aan de Esmeralda. Dit is meer dan het dubbele 
van vorig jaar. 
 
Dit jaar was er ook geen publieke paddenoverzet aan de 
Esmeralda. De 2 klasjes van de Uitvlinder uit Peer en het 
Biotechnicum uit Bocholt zijn voor hun bezoek aan de 
paddenoverzet uitgeweken naar De Damp in Meeuwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alpenwatersalamander 77 208 161 113 146 178 206 174 152 94 48 63 93 43 36 25 

Kleine watersalamander      1  1 2 10 1 9 14 15 5 45 

Bruine kikker 137 1.098 526 228 271 141 160 154 279 367 211 128 109 110 446 414 

Groene kikker 23 47 14 7 3 1  3 1 2 2 3 4 6 0 0 

Gewone pad 964 1.343 1.578 635 749 680 662 571 666 821 676 779 669 585 1.097 2.177 

Totaal 1.201 2.696 2.279 983 1.169 1.001 1.028 903 1.100 1.294 938 982 889 759 1.584 2.661 



                                                                                                       ACTIES  
 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2019 NATUURPUNT  67 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

Verloop van de overzet in 2019 (dieren per dag) 

 
In den Damp Gestelstraat Wijshagen 

 
Brogelerweg Ellikom 

 
Esmeralda Noordlaan Wijchmaal 

  
 Freddy Janssens & Robert Van Dingenen 
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REDDING VAN STADSNATUUR 

 
De oostvleugel van het voormalige school Agnetendal bood onder de pannen decennialang 
een perfecte, zorgeloze nestelgelegenheid voor een heuse dynastie stadskerkuilen. Bij start 
van de afbraak van de school dacht iedereen dat het daar wonende kerkuilenkoppel door het 
gedreun en lawaai snel zou vertrekken…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin april kon via de nestopening boven de brede dakgoot de aanwezigheid van de kerkuil 
bevestigd worden, het wijfje zat te broeden... niet storen dus! is absoluut noodzakelijk. 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en Peer, de Kerkuilenwerkgroep Limburg en Vogelbescher-
ming Vlaanderen besloten samen in actie te komen om het legsel te redden.  
Er werd overwogen een voorlopige noodboomkast te plaatsen ten behoeve van mogelijke 
translocatie. De procedure diende wel nauwkeurig gevolgd te volgen.  
De afbraak kon na heel wat overleg met de stad Peer enige tijd uitgesteld worden… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 mei, D-day voor 
familie Kerkuil. Plan 
was jongen én vrouwtje 
samen in een nieuwe 
kast te plaatsen Maar 
het vrouwtje was echter 
nergens te bespeuren... 
Ze wist zich wellicht 
maar al te goed te 
verstoppen in haar riant 
ruim verblijf. 
Tenslotte konden alleen 
de 3 jongen gevangen 
worden en in goede 
handen naar het 
Natuurhulpcentrum in 
Oudsbergen gebracht 
worden. 
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De avond van het weghalen van de drie jongen, en zeker nog twee nachten daarna bleven 
de oudjes, luid schreeuwend, naar hen zoeken... 
 
Dan ging als laatste de afbraak van de oostvleugel snel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het ouderkoppel werd aan het Preud’hommehuis een nieuwe nestkast voorzien. Het 
koppel heeft er zijn intrek nu in genomen. 
 
De jonge kerkuilen waren in oktober groot genoeg om vrijgelaten te worden. De stad Peer 
organiseerde een vrijlatingsmoment op vrijdagavond 11 oktober bij ‘t Begijntje aan de 
Begijnenvijvers. 
De kerkuilen werden in een nestkast aan een hoeve geplaatst. Een gerevalideerde ransuil, 
twee bosuilen en twee egels werden er ook vrijgelaten. Het talrijk opgekomen publiek kon, 
genieten van een boeiende presentatie over de kerkuil en napraten met een drankje en 
Limburgse vlaai. 
 
Samenwerking tussen verschillende organisaties en overheid is absoluut noodzakelijk voor 
het beschermen van onze natuur.  

 
Alberto Durinck 
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ZWERFVUILINZAMELING  
MEEUWEN-GRUITRODE EN PEER 23 MAART 2019 
 
Een actie van Limburg.net. 
De lokale besturen spelen daar gepast en met de nodige ondersteuning op in. 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer had zich weer geëngageerd om in Oudsbergen en 
Peer de straten en pleinen weer netjes en proper te maken. 
De vele inschrijvingen van zowel individuen als groepen geeft aan dat de burger begaan is 
met het zwerfvuil dat onze wegbermen ontsiert. 
Het blijft een ongelijke strijd tussen de vervuiler en de opzet van deze eenmalige actie. Ander-
zijds brengt het mensen samen, die begaan zijn met een proper milieu.  
In Meeuwen werd het afval aan Klein-Gestel, Gesteldijk, Krommendijk, Schansdijk en Kolis-
bergen over een afstand van 5,3 km door Natuurpunters en andere vrijwilligers opgeruimd. In 
Meeuwen werd door de opruimers aan het gemeentebestuur melding gemaakt van meerdere 
sluikstorten. 
In Peer werden door vrijwilligers van Natuurpunt het Milieu- en Natuurleerpad Mullemer Bem-
den, de bermen van de straten vanaf kruising Vredestraat en Kloosterveldstraat en van Kruis-
straat tot Bomerkapel in de Dommelvallei opgeruimd. In Grote Brogel werden de bermen van 
de Hoogstraat en de Reppelerweg in de Vallei van de Abeek netjes opgeruimd. Voor beide 
locatie is er in totaal langs 10 km wegen opgeruimd. 
     

Jan Hendrikx 
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BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP  
16 november in Meeuwen  
7 december 2019 in Peer  
 
Natuurpunt wil de achteruitgang van wilde planten en dieren stoppen. 
Veel vrijwilligers zijn daarom dagelijks in de weer om natuurgebieden zo aan-
trekkelijk mogelijk te maken. Maar met natuurgebieden alleen lukt het niet. 
Als iedereen zijn tuin natuurvriendelijk zou inrichten, vormen ze samen het 
grootste natuurgebied in Vlaanderen én halen ze heel wat CO² uit de lucht. Eigenaars van 
tuinen, tuintjes en balkons kunnen zo meehelpen om de biodiversiteit vooruit te helpen en 
tegelijk de klimaat opwarming te stoppen. 
Natuurpunt Limburg doet daarom ieder jaar het project plantenverkoop waarbij zij de mensen 
de mogelijkheid geeft om inheemse planten aan democratische te kopen en in eigen tuin te 
planten.  
Natuurpunt kiest voor inheemse planten. Alle planten die we aanbieden zijn inheemse soorten. 
Die soorten vestigden zich spontaan in onze streken na de laatste ijstijd en zijn extra goed 
aangepast aan onze weersomstandigheden.  
Natuurpunt kiest voor “Plant van Hier”. Plantgoed met dit label is bovendien gegarandeerd 
afkomstig van zaad geoogst in eigen streek. Die planten zijn bovendien milieuvriendelijk ge-
produceerd en hebben genetisch materiaal dat belangrijk is voor onze lokale biodiversiteit. 
Reeds jaren stapt de afdeling mee in dit project waarbij de actie gericht is naar inwoners van 
Oudsbergen en Peer. Eigenaars van natuurvriendelijke streekeigen tuinen dragen zo bij be-
houd en versterking van de biodiversiteit en doen tegelijkertijd iets om de klimaatopwarming 
te milderen.  
De opbrengst van deze actie wordt door Natuurpunt in natuur geïnvesteerd. Tevens zijn dit 
momenten om naast andere acties van NP in contact te komen met burgers van beide ge-
meenten. Als extra voor de afdeling wordt de afdelingskas gespijsd voor haar eigen werking. 
 
De verdeling van de planten voor Meeuwen was op het Compostpunt aan de Kapelanijstraat. 
Er waren 16 bestellingen voor 186 planten en 4 zaadmengsels. Er werden 17 planten, door de 
gemeente Oudsbergen geschonken, uitgedeeld. 
Voor Peer werden de planten verdeeld bij de Technische dienst aan de Industrieweg. 
 
Er waren 34 bestellingen voor 963 
planten en 21 zaadmengsels. Er wer-
den 54 planten, door de stad Peer ge-
schonken, uitgedeeld. 
Iedere koper kreeg plant-, zaai- en 
snoeitips. 
Natuurpunt dankt de gemeente Ouds-
bergen, de compostwerkers van het 
Compostpunt en de stad Peer voor 
hun medewerking en om gebruik te 
mogen maken van hun infrastructuur. 

 
Meer info op: 
http://www.natuurpuntlimburg.be/soorten-
bomen-struiken 
 

Jan Hendrikx 
 

http://www.natuurpuntlimburg.be/soorten-bomen-struiken
http://www.natuurpuntlimburg.be/soorten-bomen-struiken
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http://www.abeek.waarnemingen.be/
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