


                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2020 NATUURPUNT  1 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 



                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2020 NATUURPUNT  2 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

 
 
VOORWOORD 
 
 
 
Het voorbije jaar 2020 zullen we niet licht vergeten. De coronacrisis heeft diepe sporen 
nagelaten in de samenleving. We leven mee met hen die een of meer familieleden hebben 
verloren of lichamelijk leed hebben geleden. 
 
Anderzijds was 2020 een jaar waar we terug met twee voeten op aarde zijn gezet. De mens is 
een onderdeel van de natuur. Zo hebben we de waarde van de natuur beter leren kennen. 
Wandelen of fietsen was doorgaans de enige activiteit die nog was toegelaten. Zo hebben we 
met z’n allen de vele mooie plekjes in onze buurt leren kennen. Vaak hebben we ons 
afgevraagd waarom we naar het buitenland trekken, terwijl hier zo veel moois te beleven valt. 
Wij zijn blij dat onze natuurreservaten geholpen hebben om de nodige verstrooiing te bieden 
aan de wandelaars. Deze hebben dat ook geapprecieerd. Het ledenaantal is met tien procent 
gestegen. Waarvoor dank aan. 
 
Door de coronacrisis is de klimaatcrisis wat op de achtergrond geraakt. Maar de impact van 
de klimaatcrisis zal vele malen erger zijn dan dit coronajaar. De gevolgen ervan zullen nog 
generaties lang voelbaar zijn. Wij laten ons de hogere temperaturen in de wintermaanden 
welgevallen. Dat heeft een positieve invloed op het energieverbruik. Maar de hogere 
zomertemperaturen zullen een hoger energieverbruik door de airco’s tot gevolg hebben. Maar 
de invloed op de natuurlijke processen zal dramatisch zijn. Er is hier al veel inkt over gevloeid. 
Forse daling van de biodiversiteit, verschuiving van leefgebieden. Op wereldschaal komen er 
meer verwoestende regens en stormen. Maar de stijgende temperatuur zal in toekomst voor 
meer droogte zorgen. Net daaraan is onze streek gevoelig. Hoge temperaturen en 
droogteperioden zijn nefast voor onze landbouw. Grootschalige bevloeiing is dan nodig. Maar 
onze watervoorraad is zeer beperkt. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De 
landbouwproducten die door de mensen worden gebruikt zullen voorrang moeten krijgen. De 
landbouwers zullen zich moeten voorbereiden op andere bedrijfsvoeringen. De overheid zal 
sturend moeten optreden met plannen die elkaar versterken.  
De verdroging van het brongebied van de Abeek en de Dommel baart ons zorgen. De vroeger 
zo waterrijke vijvers staan nu droog. Dat is nefast voor de amfibieën. Gelukkig hebben we op 
de Abeek enkele beverfamilies die het water opstuwen en zo natuurlijke wachtbekkens maken. 
Zo kunnen veenmoerassen zich herstellen, veen dat op zijn beurt driemaal meer CO2

 kan 
opnemen dan bomen. Zo biedt de natuur zelf een antwoord op de klimaatproblemen.  
 
In dit jaarboek komt deze problematiek nog aan bod. We lezen er dat we in deze coronatijd 
met beperkte mogelijkheden toch ons best hebben gedaan om de nodige werken uit te voeren. 
We hopen dat in 2021 alles beetje bij beetje terug normaal wordt, zodat we elkaar terug kunnen 
ontmoeten, ook al heeft de digitale wereld zijn voordelen opgeleverd. Laten we later steeds 
een goede keuze maken hoe we communiceren. 
 
Tenslotte wil ik iedereen een hoopvol nieuwjaar toewensen in goede gezondheid en tevre-
denheid. Laat ons de goede dingen van 2020 meenemen.  

 
 

Paul Capals, voorzitter 
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MEDEWERKERS 

 
 

1. Bestuursleden 
 
Voorzitter 
Paul Capals, Tel.: 011 63 12 89 GSM: 0486 22 48 17  paul.capals@telenet.be 
 

Secretaris 
Jan Hendrikx, Tel.: 011 63 38 54 GSM: 0474 40 79 28  jm.hendrikx@skynet.be 
 
Penningmeester 
Frans Van Gerven, GSM 0496 47 25 32 vangervenfrans@hotmail.com 
 
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 Peer (incl. Boomerheide) 
Robert Van Dingenen, 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 
 
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 

mailto:paul.capals@telenet.be
mailto:jm.hendrikx@skynet.be
mailto:vangervenfrans@hotmail.com
mailto:freddy.janssens@abeek.be
mailto:eugene.vanoosterhout@telenet.be
mailto:robertvandingenen@telenet.be
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Natuurpunt Limburg vzw 
Jan Hendrikx en Freddy Janssens 
 
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 
 
Adviesraad Leefmilieu Oudsbergen 
--- 
 
Participatieforum Duurzaamheid Peer 
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 Oudsbergen 
Freddy Janssens 
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LEDEN 

 

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

 

Ingeschreven op Nieuwsbrief Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer: 382 personen 

 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 

 

2020 120 178 302 
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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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BELEIDSWERKING 
 
NATUUR DROOGGELEGD?! 
 
Onze afdeling is altijd bezorgd geweest om de kwaliteit 
van onze omgeving. 
Dikwijls op de achtergrond, in werkgroepen of in direct 
overleg, proberen we te wegen op het gemeentelijk beleid. 
Op hoger niveau probeert Natuurpunt Limburg en Vlaan-
deren dit te doen op het beleid van hogere overheden. 
 
Soms komt dat wel aan de oppervlakte als er openbare onderzoeken lopen die te maken heb-
ben met aanvragen van omgevingsvergunningen. Als daarbij onze al schaarse natuur in ge-
drang komt, dan dienen we ook bezwaren in.  
We hopen daarbij dat aan de omgevingsvergunningen toch een aantal voorwaarden gekop-
peld worden en dat zo onze bezorgdheden worden weggenomen. 
 
Water is een gemeenschappelijk goed. Tot voor kort was er daar geen tekort van. Dit ondanks 
datl België een zeer kleine waterbeschikbaarheid heeft per inwoner. Slechts enkele Westerse 
landen beschikken over nog minder water per inwoner (Italië en Tsjechië). Uit recent 
onderzoek blijkt dat België één van de Europese landen is die het zwaarst getroffen worden 
door extreme droogte. Daarom investeert de Vlaamse overheid 75 miljoen euro in de ‘Blue 
Deal’, met het oog op de ontharding van steden, meer grootschalige infiltratie- en 
bufferbekkens, circulair watergebruik in landbouw en industrie, ...  
 
Drie zeer droge zomers na elkaar deed de vraag naar water sterk stijgen. Beregening wordt 
nu ook voor een aantal teelten economisch interessant of gewoon een noodzaak. 
En dat doet het aantal aanvragen voor grondwaterwinningen bij ons bijzonder sterk stijgen: op 
4 maanden tijd werden evenveel grondwaterwinningen aangevraagd als in de voorbije 4 jaar. 
Ook voor jarenlang illegaal uitgebate grondwaterwinningen worden nu selectief vergunningen 
aangevraagd. De illegale grondwaterwinningen die moeilijk of niet vergunbaar zijn, worden 
niet aangevraagd en blijven ‘ondergronds’. 
 
De gemeentelijke overheden schieten daarbij nog te kort. Bij een direct effect (verdroging, 
verzuring, voedselaanrijking) op beschermde vegetaties wordt de vergunning wel geweigerd. 
Het gezamenlijk effect van grondwaterwinningen die dicht bij elkaar liggen, wordt of kan niet 
bekeken worden. Illegale winningen worden niet meegenomen in de effecten, wegens niet 
bekend. Nog minder wordt het gezamenlijk effect bekeken van de grondwaterwinningen bin-
nen één zelfde stroomgebied op de grondwatertafel en de uitstroom via kwelwater in onze 
natuurgebieden naar de waterlopen. Dit terwijl Vlaamse en Europese regelgeving verplicht om 
ook gezamenlijke effecten na te gaan. 
Een vermindering van de grondwateraanvulling van 10 % in een normaal jaar en 40 % in een 
extreem droog jaar heeft daadwerkelijk een effect op Europees beschermde grondwaterafhan-
kelijke vegetaties, beekhabitats en vissoorten en op Vlaams regionaal belangrijke biotopen.  
De klimaatsverandering zal de natuur sterk onder druk zetten. De vele grondwaterwinningen 
zullen de natuur nog meer onder druk zetten. 
We vragen dan ook om de effecten op natuur grondig te bekijken en gezamenlijke effecten 
mee in overweging te nemen. Aanvragen kunnen zeker onder voorwaarden en beperkt in de 
tijd vergund worden na een degelijke afweging. 
We vragen ook om grondwatervergunningen voor beregening meer controleerbaar te maken. 
Met de opgave van het jaarlijkse grondwatergebruik van een mobiele debietmeter, die geza-
menlijk dient voor meerdere grondwaterwinningen, is een opvolging geheel onmogelijk. 
 

Freddy Janssens 
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WERKING KERN DOMMELVALLEI PEER 2020 
 
2020 was een heel apart jaar. 
Door de coronacrisis en de daar 
door opgelegde beperkingen, 
werden alle activiteiten vanaf half 
maart afgelast. Toch hebben we 
enkele activiteiten kunnen 
organiseren. Zo werd begin 
januari het takhout rond de poel 
aan de Tettelveldweg opgeruimd. 
In februari werd het 
paddenscherm opgezet aan de 
Omleidingsweg en de Steenweg 
op Wijchmaal. Begin maart 
hebben we de Dommel verder 
afgewandeld, vanaf de 
grafheuvels op het Molhem tot aan 
de Kleinmolen in Kleine-Brogel. 
Een week later organiseerden we 
‘Wat weet jij over de pad?’, een 
activiteit voor kinderen rond 
amfibieën.  
Op 15 maart zouden we, samen 
met de Scouts en Gidsen van 
Peer, houtkanten planten aan de 
Knoflookpadpoelen in de 
Broekstraat. Maar toen kwam er 
de eerste coronalockdown en 
werd het niet meer toegelaten om 
groepsactiviteiten te organiseren. 
De boompjes werden door enkele 
vrijwilligers, zonder de scouts, 
geplant. Op advies van 
Natuurpunt, in verband met de 
coronalockdown, werden twee 
dagen later de paddenschermen 
met spoed opgeruimd. 
Begin juni werden de 
coronamaatregelen wat 
versoepeld en konden we terug activiteiten organiseren, mits toepassing van de 
coronaveiligheidsmaatregelen. Zo zijn we in juni, op het perceel Aen de Geerkens, gestart met 
het ringen van Amerikaanse vogelkers en uittrekken van reuzenbalsemien. In juli hebben we, 
met de vrijwilligers, een deel van ons reservaat gelegen op het Molhem en aan de Blijlever 
verkend. In augustus en september hebben we ons vooral geconcentreerd op het bestrijden 
van Amerikaanse vogelkers en reuzenbalsemien. Dit gebeurde op de percelen Aen den Dijk 
en Aen de Geerkens. Begin oktober vond het vervolg plaats van de verkenning van ons 
reservaat op het Molhem en Blijlever. Op 10 oktober namen we deel aan de aangepaste versie 
van de zwerfvuilopruimactie ‘Peer Proper’. Peer Proper gaat normaal door in maart, maar door 
de coronalockdown werd dit uitgesteld tot oktober. Dit was onze laatste groepsactiviteit voor 
2020, want kort daarna begon de tweede lockdown-periode. In december werd er nog door 
vier vrijwilligers een ‘wolf-proof’ nachtweide, voor de schapen, geïnstalleerd aan het Huis in ’t 
Veld. 

Robert Van Dingenen 
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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/
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RESERVATENWERKING  
VALLEI VAN DE ABEEK 
 
Veiligstelling 
 
In 2020 werd 3,18 ha aangekocht. We verkregen 0,52 ha door een schenking. 
Voor 0,77 ha moet de notariële akte volgend jaar nog getekend worden.  
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt eind 2020: 232,26 ha.   
De kaap van 200 ha in eigendom werd net niet overschreden.  
 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in: 
Meeuwen: Gestelbemden (0,50 ha)  Slagmolenbemden (0,53 ha) 
  De Goorten (0,61 ha)   Peerderbaan (0,01 ha) 
  Klokbemden (0,19 ha)  Duivelsbroek (0,27ha) 
Ellikom:  Meeuwerkant (0,50 ha) 
Grote-Brogel: Stikheide (0,52 ha)   Vindelsbosch (0,42 ha) 
  De Aabemden (0,33 ha) 
 
181,76 ha is momenteel erkend als natuurreservaat. 
Volgend jaar zal er aan een herziend beheerplan gewerkt worden.  
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Vrijwaring van natuur 
 
We stellen vast dat buitenkanten van onze natuurgebieden ingenomen zijn door aangrenzende 
particulieren. Dikwijls al lang voor we deze konden aankopen. 
Een 25-tal eigenaars hebben we in mei gecontacteerd met de vraag om hun groen- en 
tuinafval, compost, stookplekken, tuinmeubilair, berghokken, carport, … op te ruimen op onze 
terreinen. En dit tegen het einde van het jaar. Velen zijn er op ingegaan. 

 
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).  
 
Inrichtingswerken 

 
De dode sparren bij de vroegere slagmolen in Ellikom werden omgelegd en opgetast. 
 
Het plankenpad in Reppel kon gedeeltelijk vernieuwd worden. Het landschapsteam De 
Winning verving 70 m plankenpad aan de kant van de Waterstraat.  
Het materiaal hiervoor werd geleverd en bekostigd door Natuurpunt. De ploeg van de 
Limburgse Landschapsteams voerde het werk uit. Deze werken werden via de regionale 
landschappen bekostigd door de provincie Limburg en de gemeente Bocholt. 
Volgende jaren volgt de vervanging van het plankenpad aan de pastorijkant. 
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Bosaanplant  
 
Aen de Slagmolen  
Vigor, een IT-bedrijf gevestigd in 
Mechelen, dat werkt aan de 
optimalisatie van kleine en 
middelgrote bedrijven, had de 
intentie om samen met personeel 
en ook klanten een bos te komen 
aanplanten op 21 november. Door 
de tweede lockdown is dit echter 
niet kunnen doorgaan. De 
financiering van de aanplant 
gebeurde volledig door het bedrijf. 
Het werk werd de week nadien 
overgenomen door de ploeg 
sociale werkplaats van 
Natuurpunt. 
650 struiken en bomen werden 
geplant op een weideperceel van 
0,26 ha Aen de Slagmolen in 
Ellikom. 
 
 
 
 
Vigor wou deze tekst op een 
infobord plaatsen:  
“Samenwerken is bouwen aan de 
toekomst. Een toekomst waar 
duurzaam ondernemen, familiale 
waarden en respect voor de natuur 
de basis vormen van samen 
leven.” 
 
We hopen in het voorjaar nog ter 
plaatse een klein evenement met 
dit bedrijf te kunnen organiseren. 
Hopelijk hebben we het weer mee 
de volgende jaren en lukt de 
aanplant goed. 
 
 
Tijdelijke afrastering tegen 
reevraat 
Omdat daar de volgend jaren nog 
bos aangeplant wordt, werd een 
tijdelijk raster gezet tegen reevraat. 
Een oppervlakte van 1 ha wordt er 
voor een 5-tal jaren uitgerasterd.  
 
 

 
Beheerteam en anderen 
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Door de coronamaatregelen konden maar op een 3-tal zaterdag voormiddagen beheerwerken 
uitgevoerd worden (juni, september en oktober). 
Op de eerste dinsdagnamiddagen van de maanden buiten de lockdowns en ook elke 
dinsdagavond in de zomermaanden werden de handen uit de mouwen gestoken.  
Heel geregeld werd er ook buiten die dagen individueel of in heel kleine groepen gewerkt.  
 
Weer werd gevarieerd en dikwijls heel noodzakelijk werk geleverd: inzaaien graan en 
bloemenmengsels, ringen en uittrekken van Amerikaanse vogelkers, uittrekken en maaien van 
reuzenbalsemien, openmaaien van paadjes naar de waterpeilbuizen, toegankelijk maken van 
vijveroevers, opruimen omgewaaide bomen, herstel van brug en plankenpaden, verplaatsen 
van galloways, zetten van veedrinkpompen, … 
 

 
 
 
De Wildbeheereenheid ‘De 
Korhaan’ hielp ons weer met 
maaien in de Aabemden. 
 
Leerlingen van het basisonderwijs 
werkten, zover het mogelijk was, 
mee in het kader van het 
natuureducatieve beheer. 
Voor de leerlingen middelbaar 
van Agnetendal was het, ook 
omwille van corona, niet mogelijk 
om te helpen. 
 
Bedankt allemaal! 

  



    NATUURRESERVAAT VALLEI VAN DE ABEEK & DOMMELVALLEI 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2020 NATUURPUNT  16 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

 

 

  

 
GALLOWAYS 
Door de coronalockdown konden we de dieren veel later terug halen. Normaal zouden de 3 
koeien bij ons kalven. Maar doordat 
we niet konden werken tot begin mei, 
moesten de galloways langer op 
Smeetshof blijven.  
Ondertussen werden de 3 kalveren 
geboren. Wat het heel moeilijk 
maakte om ze te vinden en gelijktijdig 
op transport te krijgen. Als we al de 
galloways met de kalfjes konden 
vangen, dan ontsnapten de kalfjes 
onder de draad door. Daarbij was een 
kalfje meer dan 2 weken niet te 
vinden. Pas op 17 juni slaagden we 
erin alle galloways te vangen. 
De twee ossen en een koe werden 
afgezet op het Monshof en de drie 
koeien met hun kalfjes op de weide 
onder het Ooievaarsnest. 
Ze bleven er tot 7 december. Toen 
werden de 9 dieren terug naar het 
Smeetshof gebracht voor 
overwintering.  
 
SCHAPEN EN GEITEN 
Begin mei tot half juli en half oktober 
tot half november zette  
schapenhouder Stijn De Vroey een 
kudde van 80 Veluwse heideschapen 
en Ardense voskoppen in om de 
graslanden bij de Molenberg, Aen de 
Slagmolen, Steenbroek, Exelmans-
hofsveld en Nelishofsveld te 
begrazen. Gestelbemden en de 
Bullen (Groote Heide) werden ook 
begraasd. 
Een 5-tal geiten vergezelden de 
kudde.  
Ook rond het Monshof wordt er  
reeds lang met schapen 
(na)begraasd. 
Enkele percelen op Vliegeneinde 
werden ook begraasd met schapen. 
 

PAARDEN 
Paarden en pony’s graasden dit 
jaar op Berenheidebemden, 
Molenberg en Steenbroek. 
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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 2020 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 niet meer begraasd door galloways maar wel door schapen. Vrijwilligers 
kapten en ringden Amerikaanse vogelkers op het perceel aan de Bullen. 
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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: 

- Gestelbemden: recent gekapte sparrenaanplant en ruigte (0,40 ha), 
- De Goorten: vroeger weekendverblijf met vijver en elzenbroekontwikkeling (0,61 ha). 

De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 46,65 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
Het grote hooiland op de Goorten werd door de ploeg gemaaid. Ook de percelen bij 
Kapelstraatje werden gemaaid.  
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 kwamen op 5 locaties percelen bij: 

- Klokbemden: 0,19 ha mesotroof broekbos en essen-elzenbroekbos,  
- Slagmolenbemden: 0,53 ha populierenaanplant met ondergroei en weekendvijver, 
- Peerderbaan: 0,01 ha grasland, 
- Duivelsbroek: 0,27 ha elzenbroekbos, 
- Stikheide: schenking van 0,54 ha weide. 

De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 68,97 ha.  
 
Inrichting en beheer:  
Aan het insectenhotel aan Meeuwerkant werd half april weer het bloemenakkertje ingezaaid.  
De kleine hooilanden werden tweemaal gemaaid. Leerlingen van Erpekom hielpen hierbij.  
Een deel van de rietlanden op de Erpecommerbemden kon maar éénmaal gemaaid worden 
door de Sociale werkplaats. De toegang er naar toe wordt bemoeilijkt doordat de weg 
(openbaar domein) er naar toe ingenomen werd voor maïs.  
De restanten van een stalling werden weggehaald. 
Veel tijd werd hier in de zomer weer gestoken in de bestrijding van reuzenbalsemien. 
De graslanden Aen het Kwaed Straetje en Meeuwerkant bij het plankenpad werden tweemaal 
gemaaid. De in maart aangekochte verruigde weide langs de Hellestraat werd voor het eerst 
weer gemaaid in november. 
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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 2020 op twee 
plaatsen bij aangekocht: 
- Vindelsbosch: 0,42 ha eiken-berkenbos, 
- De Aabemden: 0,33 ha rietland en wilgen-
struweel 
De totale oppervlakte bedraagt momenteel 
97,47 ha, waarvan 39,50 ha in Reppel. 
 
Inrichting en beheer:  
De dode sparren bij de site van de 
slagmolen van Ellikom werden omgezaagd 
en in een stammenwal gelegd. 
De weides onder het Ooievaarsnest en bij 
het Monshof werden begraasd door 
gallowayrunderen. Het Steenbroek (tip) 
werd extensief begraasd door 2 pony’s. De 
weide Aen de Molenberg werd begraasd 
door 2 paarden. 
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, Exelmanshofsveld en Nelis-
hofsveld te begrazen. 
Op onze percelen Nelishofsveld en 
Monsveld zaaiden we op 8 mei een 
mengsel van haver en zomertarwe in. Op 
het Nelishofsveld werd opnieuw ingezaaid 
in oktober met wintergerst en rogge omdat 
door de droogte van het voorjaar de 
opkomst van het graan volledig mislukte. 
Zoals elk jaar werd ook de haag rond het 
Monshof gesnoeid.  
Amerikaanse vogelkers werd geringd en 
uitgetrokken op de Nelisveld en de bosrand bij de Kraaikens. 
Op het Monsveld kon het hakhoutbeheer van de houtkanten niet voortgezet worden door de 
coronamaatregelen. De klas van Reppel ruimde maaisel op rond de vijvers achter het 
Monshof. 
 
Een 2-tal boombanken gemaakt uit een omgevallen eik konden geplaatst worden.  
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De Sociale werkplaats maaide 
zoals elk jaar de hooilanden van 
Exelmanshofsveld-Schoutenhofs 
veld, Molenberg, Oyevaersnest-
hofsveld, De Aabemden, 
Nelishofsveld en bij het Monshof 
deels één keer, deels twee keer.  
In september maaiden de 
Wildbeheereenheid De Korhaan 
een deel van De Aabemden. 
Op het kleine heideperceel aan de 
site van de vroegere slagmolen 
werden de adelaarsvarens en de 
berken gemaaid. In het grote 
heideperceel werden in het najaar 
door een klas (educatief 
natuurbeheer) berken en dennen 
uitgetrokken en afgeknipt en door 
het beheerteam stroken heide 
gemaaid. 
Van het plankenpad in Reppel werd 
het deel aan de Waterstraat 
vervangen door het landschaps-
team van De Winning. 
De natte zone van het wandelpad 
op de slagmolensite werd 
verholpen met het leggen van 
planken. 
Een bos werd aangeplant op het 
grasland Aen de Slagmolen. Palen 
van de afrastering tegen reevraat 
werden geplaatst. In de eerste 
week van januari wordt hiertegen 2 
m hoge draad bevestigd. 

 
Freddy Janssens  
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RESERVATENWERKING  
DOMMELVALLEI PEER 
 

ZONE 1: ‘Dommelvallei Peer’ 

Gemeente: 

Peer (Peer en Wijchmaal) 

Locatie: 

De vallei van de Dommel (tussen Burkel en de samenvloeiing van de Dommel en de Bollisser-

beek), de vallei van de Klein beek en de Houterstraatloop. 

Veiligstelling:  

In 2020 werden in deze zone 3 percelen aangekocht voor totale oppervlakte: 1,2486 ha: 

- Aen de Kloosterhoef (613a en 614), verbost hooiland, 

- Aen de Geerkens (883a), populierenbos. 

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

De oppervlakte in deze zone bedraagt 62,22 ha. 

Inrichting en beheer: 

In dit deelgebied werden dit jaar geen inrichtingswerken uitgevoerd. Alleen werd door de 

aannemer nog de akker bij de poelen in de Broekstraat (Boomer Bemdens), aangelegd en 

ingezaaid, dit in het kader van het Life BNIP project Knoflookpad. 

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

daarna begraasd door trekpaarden. 

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

met een andere landbouwer. 

De werkploeg van Natuurpunt heeft volgende werken uitgevoerd: 

- Boomer Bemdens: Biezenbampt gemaaid met softrack 

- Aen den Dijk: gemaaid met softrack 

- Blijlever/Kenensdijk: afvoeren van opgestapeld maaisel. 

Het beheerteam (vrijwilligers) van de Kern Dommelvallei Peer heeft volgende werken uitge-

voerd: 

- 12 januari: takken opgeruimd rond poel Tettelveldweg (Aen de Geerkens) 

- 15 maart: houtkanten geplant tvv de Knoflookpad (Boomer Bemdens) 

- 31 maart: prikkeldraad hersteld wei Tettelveldweg (Aen de Geerkens) 

- 6 juni: Amerikaanse vogelkers en Reuzenbalsemien bestrijding (Aen de Geerkens) 

- 1 augustus: Amerikaanse vogelkers- en Reuzenbalsemien bestrijding (Aen den Dijk) 

- 6 augustus: reuzenbalsemienbestrijding (Aen de Geerkens) 

- 15 augustus: vervolg reuzenbalsemienbestrijding (Aen de Geerkens) 

- 6 september: vervolg Am. Vogelkers- en reuzenbalsemienbestrijding (Aen den Dijk) 

- 5 december: aanleg wolfproof nachtweide voor de schapen (Huis in ’t Veld). 
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ZONE 2: ‘Boomerhei’ 

Gemeente: 

Peer (Wijchmaal)  

Locatie: 

De Bollisserbeek, ten oosten 

van het spoorwegfietspad, en 

aangrenzend bos- en land-

bouwgebied 

Veiligstelling en beheer: 

Er zijn in dit deelgebied in 

2020 geen percelen gekocht 

of gehuurd. 

De oppervlakte in zone 2 be-

draagt 3,9 ha. 

Inrichting en beheer:  

In deze zone werden geen inrichtings- of beheerwerken uitgevoerd door de werkploeg Natuur-

punt.  

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

heeft, gehooid.    Robert Van Dingenen 
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EDUCATIEF NATUURBEHEER 2020 
Ieder jaar weer een belevenis 
 
 

Sint-Elisabethschool Wijchmaal 

 
 
Tien jaar op rij beheren de kinderen van het Ba-
sisaanbod type 5 en type 6 de heide in het ge-
bied Resterheide in Hechtel net aan de grens 
van Wijchmaal. Het resultaat mag er zijn. De 
kinderen, de begeleiders en de school mogen 
fier zijn op het behaalde resultaat. 
Wat geeft meer voldoening dan wandelen, le-
ren, werken en beleven in de mooie heide. 
 

 
 
Pieter Breughelschool van Grote-Brogel en Erpekom 

 
De leerlingen van deze school leefden zich uit op de plekken in de natuur die zij hebben helpen 
beheren, dicht bij de school en huis. 
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Wandelen, ravotten, werken en pootjebaden in de Abeek maken van ieder educatieve beheer-
dag een mooie activiteit. Ooievaarsnest, Aen de Slagmolen en Erpecommer Bemden zijn hun 
habitat. 
 

 
 
De Geluksvlinder Reppel 

 
De kinderen van deze school zijn kind aan huis in de Monsbemden in Reppel. 
Het is hun gebied waarin zij werken aan houtkanten en aan het onderhoud van graslanden.  
Zij hebben ook geproefd van bushcraft, leven van en in de natuur. Voor hen is dit een vaste 
waarde bij ieder educatief natuurbeheer. 
 
 
VBS Ellikom 

 
In gebied Aen de Slagmolen, hun stuk natuur, doen zij aan heidebeheer. Deze uitdaging wordt 
jaar na jaar doorgegeven en uitgevoerd. Hun volle inzet en de resultaten zijn daar een mooi 
voorbeeld van. Zij waren blij met de afwisseling, ook omwille van de druk van de coronacrisis. 
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Bij-zonderproject 
De kinderen van de 2de graad hebben binnen het 
kader van het Grote Vogelweekend van 
Natuurpunt vogelnestkastjes, vetbollen met 
zaadjes en pindarijen gemaakt. 
Compostmeesters van Meeuwen hielpen de 
kinderen en gaven uitleg over het plaatsen van de 
nestkastjes. 
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Paddenoverzet 
 
 
Wonderwijs Wijsha-
gen en VBS Ellikom 
hebben amfibieën 
overgezet aan de 
Brogelerweg in Elli-
kom. Het overzetten 
was een inspirerende 
en avontuurlijke acti-
viteit voor de kin-
deren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De scholen en leerlingen van Agnetencollege Peer, Klim-op Meeuwen, Klim-op Plockroy, 
Sint-Elisabeth 3 + 4 type 3 hebben door de coronacrisis geen educatief beheer kunnen doen. 
In andere jaren zijn zij een vaste waarde. We hopen hen in 2021 weer te mogen verwelkomen. 
 

Overzicht Educatief Natuurbe-
heer 2020School Datum Leerl. Gebied Activiteit 

VBS Ellikom 2de graad do 0/01/2020 15 School nestkastjes maken 

Sint-Elisabeth Wijchmaal BA 5 type 6 vr 24/01/2020 m 16 Resterheide Hechtel heide beheer 

Wonderwijs Wijshagen 2de graad woe 12/02/2020 28 Brogelerweg Ellikom Paddenoverzet 

VBS Ellikom do 12/03/2020 21 Brogelerweg Ellikom Paddenoverzet 

Pieter Breughel Grote-Brogel vr 19/06/2020 16 Vallei van de Abeek natuurontdekkings-
tocht 

Geluksvlinder Reppel di 6/10/2020 vm 15 Monsbemden Reppel 
graslandbeheer en 
bushcraft 

Pieter Breughel Grote-Brogel do 8/10/2020 vm 28 Aen de Slagmolen Elli-
kom 

Heidebeheer 

Pieter Breughel Erpekom do 8/10/2020 nm 13 Erpecommer Bemden 
Erpekom 

Graslandbeheer 

VBS Ellikom 3de graad vr 23/10/2020 12 Aen de Slagmolen Elli-
kom 

Heidebeheer 

 
 
 

Jan Hendrikx 
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CURSUSSEN 
 
Snoeicursussen fruit 22, 29 februari en 22 augustus 2020 
 
Natuurpunt, Velt en Werkgroep Isis gaven in 2020 3 cursussen fruitsnoei in Reppel, 
Beek en Erpekom. 
 

Gestart werd met een theorieles op 22 
februari, gegeven in de parochiezaal van 
Bocholt. Bij het praktisch gedeelte in de 
namiddag in de boomgaard van Frieda 
Pauwels aan het Monshof in Reppel lag de 
nadruk op onderhoud en waar mogelijk 
verjonging van oude fruitbomen van oude 
fruitrassen. 
Pierre Zanders slaagt daar ieder jaar weer in 
waardoor deze boomgaard ondanks zijn 
ouderdom toch voldoende productie geeft. 
Voor de cursisten is dit een ideale leerschool. 

 
Een week later, op 29 februari, waren de 
cursisten te gast bij Mieke Vertongen in Beek.  
Een jonge boomgaard van 2015, op Velt-leest 
geschoeid, in een natuurlijke omgeving was 
de cursusplaats. Met gericht snoeien en 
kleine ingrepen om takken de goede richting 
te laten groeien demonstreerde de lesgever 
hoe de ideale vorm verkregen werd. 
Voldoende lichtinval is het resultaat, iets wat 
de cursisten konden vaststellen door de 
doorkijk van de fruitboom. 

 
Op 22 augustus stelden de familie Van Mele - 
Vrolijks in Erpekom hun jonge boomgaard van 
2016 ter beschikking om zomersnoei van 
steenfruit te demonstreren en de kunst van het 
snoeien bij te brengen. Het betreft oude 
rassen van pruim, kers en abrikoos. Ook hier 
geldt de regel van licht en ruimte voor nieuwe 
vruchttakken en verwijderen van waterloten. 
Een goede vormsnoei is de basis van 
jarenlange voldoende opbrengst en 
tuinplezier. Goed plantgoed kopen is zeker 
aangewezen waarin een vorm al herkenbaar 
is. 

 
Aanplant van een jonge boomgaard of vernieuwing is actueel, deze cursussen 
vormsnoei zijn zeker op hun plaats. 
    Jan Hendrikx 
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KINDERACTIVITEIT  
WAT WEET JE OVER DE PAD? 
 
Op 7 maart organiseerden we een 
kinderactiviteit rond de amfibieëntrek, 
die toen nog volop aan de gang was. De 
levenscyclus van amfibieën leren 
kennen was het opzet.  
 
Een korte uitleg volgde aan de hand van 
een powerpointpresentatie.  
Nadien leerden de aanwezige kinderen 
door middel van enkele interactieve 
spelletjes dat de samenhang in de 
natuur er niet zomaar is en dat alle 
dieren, planten, insecten, … belangrijk 
zijn.  
 
Na de spelletjes werd het tijd om op zoek 
te gaan naar de amfibieën die zich in de 
emmers langs de weg bevonden. 
Gekleed in fluovestjes en laarzen én met 
zaklampen in de aanslag trokken we op 
pad. Het werd snel duidelijk dat de 
diertjes onze hulp goed kunnen 
gebruiken. 
Salamandertjes, kikkers en padden 
werden voorzichtig naar de andere kant 
van de weg gezet zodat ze veilig aan 
hun paringsritueel konden beginnen.  
 
Kinderen, ouders, grootouders en 
begeleiders beleefden een fijne, 
leerrijke avond en de amfibieën voeren 
er wel bij. Eind goed, al goed. 
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BIODIVERSITEIT:  
MEER MENSEN ONTDEKKEN DE NATUUR, 
MEER NATUUR ONTDEKT? 
 
Sinds de coronauitbraak hebben heel wat meer mensen de natuur dicht bij 
huis ontdekt. Maar hebben ze ook meer natuur ontdekt?  
 
Dat blijkt ook zo uit de data van waarnemingen.be voor ons gebied. 
456 waarnemers gaven soorten in wat 90% meer is dan vorig jaar. Toch een opvallende stij-
ging. 127 waarnemers gaven 1 soort in, 331 waarnemers gaven tot 10 soorten in. 30 waarne-
mers noteerden meer dan 100 soorten, waarvan 6 meer dan 1.000. 
Blijkbaar is er een corona-effect. Meer mensen ontdekken de natuur en geven soorten in. Dik-
wijls ook voor hen onbekende soorten, waarbij waarnemingen.be via fotoherkenning de meest 
waarschijnlijke soort aangeeft. 
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WWW.WAARNEMINGEN.BE  
 
Twaalf jaar geleden lanceerde Natuurpunt de website www.waarnemingen.be. Iedereen kan 
er zijn waarnemingen van dieren en planten melden en delen met anderen. Op die tijd groeide 
dit citizen-scienceproject uit tot de grootste en belangrijkste natuurdatabank van het land, met 
meer dan 40 miljoen waarnemingen en 62.500 geregistreerde gebruikers. Het aantal 
gebruikers nam met 35 % toe gedurende het coronajaar 2020. Veel nieuwe gebruikers 
kwamen er bij door de handige soortherkenningstool die nu ingebouwd zit in waarnemingen.be 
 
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 1.063 waarnemers meer dan 230.000 unieke soortwaarnemingen ingegeven 
in ons werkingsgebied (Oudsbergen, deel Meeuwen-Gruitrode, Peer en deel van Bocholt). 
Ook werden 39.700 gegevens van vóór 2008 ingevoerd. 

In 2020 werden bij ons door 456 waarnemers meer dan 24.746 unieke waarnemingen gedaan 
van 1.853 soorten. In 2019 werden bij ons door 240 waarnemers 24.841 unieke waarnemingen 
gedaan van 1.938 soorten. 
Met 90 % waarnemers meer, nagenoeg evenveel waarnemingen en iets minder soorten (-5 
%). 
 
Het totaal aantal soorten ingegeven voor ons werkingsgebied in www.waarnemingen.be loopt 
op tot 4.240 soorten met in 2020 236 ‘nieuwe’ soorten. 
Hiervan waren er 46 ‘nieuwe’ zeldzame en 14 zeer zeldzame ‘nieuwe’ soorten in 2020. 

 
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. 
Gebruik de apps Obsmapp of iObs op je smartphone of iphone om waarnemingen in te geven 
op terrein. Of neem eerst foto’s op terrein en laat waarnemingen.be je vertellen wat je gezien 
hebt. 

 
 
 
ZELDZAME SOORTEN VAN 
2020  
In totaal werden in 2020 in het gebied 
Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt (deel 
tot aan het kanaal) 1.154 waarnemingen (4,7 
% van het totaal aantal waarnemingen) 
gedaan van 170 zeldzame soorten (1.015 
waarnemingen) en 33 zeer zeldzame 
soorten (137 waarnemingen).  
 
  

Rode kelkzwam 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.abeek.waarnemingen.be/
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Meer dan de helft van deze 56 ‘nieuwe’ soorten zijn planten. Maar liefst 34 soorten. 
Het zijn nagenoeg alle exoten. Soorten die bij ons voorkomen, door toedoen van de mens. 
5 ‘nieuwe” mossen en korstmossen werden ingegeven. 
Volgende zeldzame of zeer zeldzame insectensoorten werden voor het eerst genoteerd:  
2 soorten kevers, 2 soorten bijen, 1 soort mier (Zwarte reuzenmier), 1 soort vlieg, en 8 soorten 
nachtvlinders. Dit naast 1 ‘nieuwe’ spinnensoort. 
Een nieuwe zoogdiersoort werd ingegeven: Beverrat werd in augustus 4 maal gezien op de 
Abeek in Reppel. Deze Zuid-Amerikaanse soort werd in de jaren 1920 naar Europa gebracht 
om gekweekt te worden voor de pels. 
 
De Zwarte reuzenmier is de eerste Limburgse waarneming en de 6de voor België ingegeven 
in waarnemingen.be. De soort heeft haar kerngebied in Midden- en Zuid-Europa. 
Van de 2 soorten bijen is de Sabelsprinkhanendoder ook een warmteminnende soort, die zich 
de laatste jaren sterk uitbreidt. De andere soort is de Kruiskruidzandbij. 
 
Zuiderse heidelibel werd voor de tweede maal gezien in ons werkingsgebied (vijvers In den 
Damp), na een eerste waarneming in 2013. Deze soort schuift ook op naar het noorden. 
 
Das kon voor het eerst op een cameraval gezien worden (Reppel 24 maart 2020). In 2013 
kwamen 2 dassen om het leven in het verkeer in Peer en Kleine-Brogel. 
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 2018. Naya 
verdween spoorloos in juni 2019. Noëlla verscheen bij kerstmis 2019. Van de 5 welpen die ze 
kreeg in het voorjaar overleefden 2 vrouwelijke jongen het verkeer niet. Eén van de jongen 
verongelukte pal naast ons natuurreservaat aan de Donderslag op 19 oktober. Op 2 december 
was er daar weer een aanrijding. Deze wolf overleefde (nog) wel. In 2021 komt er een studie 
naar de bouw van een ecoduct en worden wildrasters geplaatst langs de N76.  
De soort kwam een tiental keer in het nieuws. 3 keren werd de soort in waarnemingen.be 
ingegeven.  

 
ZELDZAME EN ZEER ZELDZAME SOORTEN WAARGENOMEN IN 2020 

Verwerking van waarnemingen van 2020 geëxporteerd uit www.abeek.waarnemingen.be 
Voor het eerst in 2020 waargenomen soorten zijn aangeven met (N). 
Soorten in het vet aangegeven zijn zeer zeldzaam, de andere zeldzaam. 
 

MOSSEN EN KORSTMOSSEN 

Blauw boomvorkje Abeekvallei Reppel 

Caloplaca granulosa (N) Grote Brogel  

Duindaalder (N) Wijchmaal  

Gewoon schriftmos (N) Peer 

Grofgebogen schildmos Peer – Centrum 

Hamsteroortje Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Reppel  

llosporiopsis christiansenii Peer – Centrum 

Metaalsteenschubje (N) Peer 

Rookglimschoteltje (N) Abeekvallei – Erpercommerbeemden – Reppel 

Slank veenmos Peer – Dommelvallei 

Verdwaald meniezwammetje (N) Meeuwen  

PADDENSTOELEN 

Blauwgroen trechtertje Abeekvallei Ellikom 

Oranje oesterzwam Wijshagen  

Vogelkersheksenbezem Peer – Centrum 

PLANTEN 

Absintalsem (N) Meeuwen  

Amerikaanse hazenzegge (N) Oudsbergen – Gruitroderheide 

Amoeresdoorn (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Berberis japonica (N) Wijchmaal 

http://www.abeek.waarnemingen.be/
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Bloedooievaarsbek (N) Meeuwen  

Boerenkrokus (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Bolderik Abeekvallei Grote Brogel 

Bolderik spec. Kleine Brogel  

Bonte leeuwenbek Bocholt 

Bosmuur Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Ellikom  

Bossalie Kleine Brogel, Meeuwen  

Brede druifhyacint (N) Peer 

Buxus Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen 

Cosmos Abeekvallei Reppel, Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Reppel  

Cosmos spec. (N) Bocholt, Wijchmaal  

Dalmatiëklokje (N) Bocholt 

Deutzia spec. Eksel - Neerhoksent – Dommelvallei 

Duizendknoopfonteinkruid Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Wijshagen  

Eivormige waterbies Wijshagen  

Esparcette (N) Gruitrode  

Franjekelk (N) Eksel - Neerhoksent – Dommelvallei 

Gele maskerbloem (N) Itterbeekvallei - Eetsevelderbeek  

Gevlekte orchis Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Peer – Dommelvallei 

Gewone ossentong Linde (Peer) en omgeving 

Ginkgo (N) Wijshagen  

Groot nagelkruid (N) Abeekvallei Reppel 

Grote keverorchis Wijchmaal  

Hennep Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Peer 

Hyacint (N) Linde (Peer) en omgeving 

Inkarnaatklaver Grote Brogel, Gruitrode, Turfven en Ruiterskuilen, Itterbeekvallei - Itterbeek, Wijshagen  

Jeneverbes Gruitrode, Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg, Itterbeekvallei - Wijshagerbeek  

Juffertje-in-het-groen (N) Bocholt 

Kaukasische zilverspar (N) Grote Brogel  

Kerria Abeekvallei Reppel, Grote Brogel, Peer 

Kleine ratelaar Abeekvallei Reppel 

Kogellook (N) Peer 

Mansbloed (N) Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Kleine Brogel  

Meisjesogen (N) Gruitrode  

Moerascipres (N) Abeekvallei Ellikom 

Moeraskartelblad Eksel - Neerhoksent – Dommelvallei 

Mottenkruid De Oudsberg 

Oosterse anemoon (N) Grote Brogel  

Oosterse sterhyacint (N) Linde (Peer) en omgeving 

Paarbladig goudveil Abeekvallei Ellikom, Abeekvallei Grote Brogel, Abeekvallei Reppel, Reppel  

Prachtklokje (N) Abeekvallei Grote Brogel, Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Oudsbergen – Gruitroderheide 

Reuzenzilverspar Turfven en Ruiterskuilen 

Rode dophei Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg 

Sierlijke clarkia (N) Bocholt 

Sierui (N) Gruitrode  

Slaapmutsje (N) Grote Brogel - Zandgroeve Winters, Meeuwen  

Soldaatje (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Spaanse hyacint (N) Peer 

Spoorbloem (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Steenanjer De Oudsberg 

Stijve zonnebloem (N) Bree, Grote Brogel - Zandgroeve Winters 

Straatwolfsmelk Kleine Brogel - Vliegbasis  

Taxus Ellikom, Itterbeekvallei - Soetebeek, Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen 

Trosbosbes Oudsbergen – Dorperheide 

Tuinwegdistel (N) Meeuwen  

Valse kamille Wijshagen  

Vederesdoorn Peer 

Venkel Wijshagen  

Verspreidbladig goudveil Abeekvallei – Erpercommerbeemden 
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Japanse sneeuwbal (N) Meeuwen  

Virginische ereprijs Oudsbergen – Solterheide 

Voorjaarszonnebloem spec. (N) Reppel  

Vroege krokus (N) Linde (Peer) en omgeving 

Walstroleeuwenbek (N) Kleine Brogel  

Weegbreeslangenkruid Bocholt, De Oudsberg 

Welriekende jasmijn (N) Peer 

Westerse karmozijnbes Oudsbergen – Dorperheide 

Weymouthden Itterbeekvallei - Wijshagerbeek  

Wilde gagel Peer - Dommelvallei, Wijshagen  

Zwaardherik Wijshagen  

Wantsen, bladluizen en cicaden 

Lindenspitskop Peer – Centrum 

Rood-zwarte sikkelwants (N) Peer – Centrum 

Libellen 

Beekoeverlibel Abeekvallei Ellikom - Grote Brogel - Reppel, Reppel  

Steenrode heidelibel Wijshagen  

Tangpantserjuffer Itterbeekvallei - Soetebeek, Turfven en Ruiterskuilen 

Tengere pantserjuffer Abeekvallei Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen, Wijshagen  

Venwitsnuitlibel Turfven en Ruiterskuilen 

Zuidelijke glazenmaker Abeekvallei Reppel 

Zuidelijke heidelibel Wijshagen  

Zwervende pantserjuffer Turfven en Ruiterskuilen, Itterbeekvallei - Wijshagerbeek  

Sprinkhanen en krekels 

Boskrekel 
Abeekvallei Meeuwen - Kolis – IndenDamp, Gruitrode, Itterbeekvallei - Soetebeek, Kleine Brogel - 
Vliegbasis, Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen, Opglabbeek, Wijshagen  

Zanddoorntje Turfven en Ruiterskuilen 

Zwart wekkertje Meeuwen/Helchteren - Militair Domein  

Kevers 

Aaskever Aclypea opaca (N) Peer 

Gevlekt rietkapoentje (N) Abeekvallei Ellikom 

Muskusboktor (N) Bocholt, Peer 

Rouwende gouden tor Grote Brogel, Turfven en Ruiterskuilen 

Voorjaarsmestkever Hechtel-Eksel - Resterheide, De Oudsberg, Dorperheide, Solterheide, Peer 

Bijen, wespen en mieren 

Aardhommel ssp. audax (N) Bocholt 

Bergveldwesp Abeekvallei Grote Brogel, Peer 

Kruiskruidzandbij (N) Itterbeekvallei - Wijshagerbeek  

Reuzenhoutwesp Wijchmaal  

Sabelsprinkhanendoder (N) De Oudsberg 

Tamme-kastanjegalwesp Arboretum Wijchmaal, Wijchmaal  

Zwarte reuzenmier (N) De Oudsberg 

Vliegen en muggen 

Bellardia spec. (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Duinrouwzwever (N) Bocholt 

Hoornaarroofvlieg Bocholt, Grote Brogel, Kleine Brogel - Vliegbasis, Turfven en Ruiterskuilen, Peer 

Hottentottenvilla Turfven en Ruiterskuilen 

Langpootmug  
Nephrotoma pratensis (N) Peer 

Paardendaas Grote Brogel, Meeuwen  

Roodbruine heiderouwzwever Meeuwen/Helchteren - Militair Domein  

Stomplijfroofvlieg Wijshagen  

Zwartdijroofvlieg Bocholt 

Dagvlinders 

Bont dikkopje Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Abeekvallei Meeuwen, Helchteren, Wijshagen  

Grote vos 
Abeekvallei Grote Brogel, Abeekvallei Meeuwen, Bocholt, Grote Brogel - Zandgroeve Win-
ters, Peer 

Grote weerschijnvlinder Abeekvallei Reppel, Turfven en Ruiterskuilen 

Heideblauwtje Kleine Brogel - Vliegbasis  
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Heivlinder 
Abeekvallei Meeuwen, Houthalen-Helchteren, Kleine Brogel - Vliegbasis, Linde (Peer) en omge-
ving, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein  

Keizersmantel Bocholt 

Kleine ijsvogelvlinder 

Abeekvallei – Erpercommerbeemden – Ellikom - Grote Brogel – Meeuwen - Reppel, Eksel - Neer-
hoksent - Dommelvallei, Gruitrode, Hechtel-Eksel - Resterheide, Itterbeekvallei - Soetebeek, Turf-
ven en Ruiterskuilen, Itterbeekvallei - Wijshagerbeek, Solterheide, Peer – Mullemerbeemden 

Kleine parelmoervlinder Vele locaties 

Scheefbloemwitje Abeekvallei Bree, Bocholt, Grote Brogel, Wijchmaal  

Staartblauwtje Abeekvallei Grote Brogel 

Veldparelmoervlinder 
Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Grote Brogel - Zandgroeve Winters, Peer, Peer - Cen-
trum, Peer – Dommelvallei 

Nachtvlinders 

Bonte wilgenroosjesmot Linde (Peer) en omgeving 

Bonte worteluil Abeekvallei - Maastrichterheide Peer 

Brede w-uil Bocholt 

Brummelspanner Linde (Peer) en omgeving 

Doodshoofdvlinder Linde (Peer) en omgeving 

Egale stipspanner Bocholt, Linde (Peer) en omgeving 

Esdoorndwergspanner Bocholt 

Geelzoommot (N) Bocholt 

Gehakkelde spanner Ellikom  

Gevlekte langsprietmot Abeekvallei Meeuwen 

Grasbeertje Peer 

Grijze heidelichtmot Bocholt 

Grijze herfstuil Linde (Peer) en omgeving, Peer – Centrum 

Groene weide-uil Peer 

Grote zwartwitmot Bocholt, Ellikom  

Heidepistoolmot Peer 

Kajatehoutspanner Linde (Peer) en omgeving, Peer 

Katoendaguil (N) Linde (Peer) en omgeving 

Levervlekmot Linde (Peer) en omgeving 

Lichte spitskopmot (N) Peer – Centrum 

Lindegouduil Peer – Centrum 

Oosterse schone Bocholt 

Phegeavlinder 
Abeekvallei Meeuwen, Bocholt, Eksel - Neerhoksent - Dommelvallei, Grote Brogel - Zandgroeve 
Winters, Grote Brogel, Kleine Brogel, De Oudsberg, Peer 

Satijnlichtmot (N) Bocholt 

Schaaruil Peer – Centrum 

Vijgenskeletteermot (N) Peer 

Vlasbekdwergspanner (N) Bocholt 

Windepijlstaart Bocholt 

Witbandsilene-uil (N) Bocholt 

Zoomvlekspanner (N) Peer – Centrum 

Andere insecten 

Schietmot Halesus radiatus Bocholt 

Zwartkopmierenleeuw Bree 

Struikkameleonspin (N) Peer – Mullemerbeemden 

Amfibieën en reptielen 

Boomkikker Gruitrode, Itterbeekvallei - Itterbeek, Oudsbergen – Solterheide 

Gladde slang Abeekvallei - Maastrichterheide Peer 

Heikikker Wijshagen  

Kamsalamander Linde (Peer) en omgeving 

Knoflookpad Linde (Peer) en omgeving 

Poelkikker Turfven en Ruiterskuilen, Wijshagen  

Rugstreeppad 
Abeekvallei Meeuwen, Abeekvallei Kolis – IndenDamp, Houthalen-Helchteren, Linde (Peer) en 
omgeving, Meeuwen,  Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer, Wijshagen  

Vogels 

Duinpieper Bocholt 

Grote pieper Bocholt 

Klapekster Meeuwen/Helchteren - Militair Domein  

Kraanvogel Bocholt, Meeuwen, Peer, Wijshagen  
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Oehoe Gruitrode, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Dorperheide, Itterbeekvallei - Eetsevelderbeek  

Raaf Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer 

Rode wouw 
Bocholt, Houthalen-Helchteren, Linde (Peer) en omgeving, Meeuwen/Helchteren - Militair Do-
mein, Turfven en Ruiterskuilen, Peer, Peer - Centrum, Peer – Dommelvallei 

Roodpootvalk Peer – Centrum 

Steppekiekendief Meeuwen/Helchteren - Militair Domein  

Vale gier Abeekvallei Meeuwen - Wijshagen, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen  

Wilde zwaan Kleine Brogel  

Zwarte ooievaar Abeekvallei Meeuwen - Kolis – IndenDamp, Bocholt, Gruitrode, Wijshagen  

Zwarte wouw Abeekvallei, Bocholt, Linde (Peer) en omgeving 

Zoogdieren 

Beverrat (N) Abeekvallei Reppel 

Das Abeekvallei Reppel 

Europese Bever 

Abeekvallei – Erpercommerbeemden – Bree - Grote Brogel - Meeuwen, Bocholt, Eksel - Neerhok-
sent - Dommelvallei, Gruitrode, Hechtel-Eksel - Resterheide, Itterbeekvallei - Itterbeek, Peer - 
Dommelvallei, Peer – Mullemerbeemden 

Wolf Abeekvallei Wijshagen, Turfven en Ruiterskuilen 

 
 

 
Freddy Janssens 

  

Blauwgroen trechtertje Stijve zonnebloem 

Das Gladde slang 
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KORSTMOSSEN 
 
Voor het eerst gevonden in Vlaanderen: het Bruin boomspijkertje 

 
Korstmossen kan je overal vinden: op kale bodem, stoeptegels, muren, dakpannen, bomen…  
Je vindt ze in allerlei vormen: struikjes, staafjes, schijfjes, steeltjes … Ze bestaan in allerlei 
kleuren: fel geel, oranje, rood, zwart, groen …. 
Korstmossen zijn samenlevingsvormen van algen of blauwwieren met een schimmel. Ze halen 
hun bouwstoffen uit water en lucht. Vandaar dat korstmossen goede indicatoren zijn voor de 
luchtvervuiling. Gevoelige soorten vind je alleen in specifieke natuurgebieden. Andere soorten 
zijn minder kieskeurig en vind je overal. 
Het Bruin boomspijkertje (Calicium salicinum) is een kieskeurige soort. Dit zeer zeldzame 
korstmos werd gevonden in de Dommelvallei te Peer. Het was zichtbaar als een zwarte veeg 
op een ontschorste dode boom. Bij nader onderzoek met de loep werden honderden ‘spijker-
tjes’ van nog geen 2 mm groot zichtbaar! Een prachtige waarneming. 
 
Ook nieuwsgierig naar leuke natuurvondsten? Wandel eens mee … 
Iedereen is welkom, geen voorkennis nodig! 
Werkgroep de Slobkousjes: steeds op zoek naar planten, paddenstoelen, mossen, korstmos-
sen en meer:  
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/plantenwerkgroep-de-slobkousjes-noord-limburg 
Limburgse werkgroep voor lichenologie (LWL): specifieke zoektochten naar korstmossen. 
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/limburgse-werkgroep-voor-lichenologie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter D’Joos en Nicole Rinkes 

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/plantenwerkgroep-de-slobkousjes-noord-limburg
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/limburgse-werkgroep-voor-lichenologie


                                                                                      NATUURSTUDIE 
 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2020 NATUURPUNT  43 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

 

OPVOLGING DAGVLINDERS  
 
Meer waarnemingen van minder vlinders 
Geen enkele Kommavlinder, één Heideblauwtje en terug meer Heivlinders 
Veldparelmoervlinder en Grote vos in opmars 
 
In 2020 werden meer dagvlinders ingegeven.  
Dat lag voor een groot deel aan de coronalockdown en aan het meest zonnige jaar sinds de 
metingen. Er werd meer gewandeld in de eigen omgeving en buiten genoten van het mooie 
weer. 
Meer mensen (97) gaven dagvlinders in, dan in de vorige jaren. De laatste 4 jaren schommelde 
de aantallen rond de 70 waarnemers van dagvlinders.  
Het aantal ingegeven dagvlinders (11.938 exemplaren) was daarentegen niet veel hoger (+ 5 
%) dan in 2019 (11.335 exemplaren). Er werden relatief minder vlinders geteld rekening 
gehouden met het grotere aantal waarnemers die ook over een grotere oppervlakte (+ 27 % 
in vergelijking met 2019) telden. Ook landelijk was dit waar te nemen. De totaalbalans is helaas 
negatief. 
 
Het weer in 2020: de warmste en meest zonnige jaar sinds de metingen.  
Geen sneeuw in de winter, een heel droog en relatief warm voorjaar (half maart - eind mei). 
Gelukkig gevolgd door een normale junimaand met regen. Juli was voor het eerst in jaren nog 
eens een wisselvallige zomermaand. Een vrij lange hittegolf deed zich voor tussen 5 en 16 
augustus. September was erg zonnig, oktober was vrij somber met relatief weinig zonneschijn. 
Dit vertaalt zich direct in het aantal vlinders dat kan waargenomen worden. 
Ook het effect van het weer van de vorige jaren en van de klimaatsverandering/opwarming 
spelen mee. Een extreem warme en droge zomer 2018 en ook een warm en droog 2019 deden 
de populatie grasland- en heivlinders in elkaar stuiken. De verwachting, dat grasland- en 
heidevlinders (veelal dikkopjes en zandogen) het nog moeilijk zouden hebben in 2020, kwam 
uit.  

 
Heivlinder kon zich licht herstellen, maar de 
populatie is nog steeds erg klein. 
 
Geen enkele Kommavlinder kon gezien worden in 
2020, ook in 2019 werd geen enkele gezien. 
Geheel weg zijn ze niet van het Schietveld 
Helchteren-Meeuwen. Op het Helchterense deel van 
het schietveld werd er één enkele gezien. 
 
Door het warme weer hadden dan ook enkele 
soorten, het derde jaar op rij, een (gedeeltelijke) 
derde generatie. Zo had Dagpauwoog in 2018 een 
zwakke najaarsgeneratie (geen brandnetels), vorig 

jaar en ook dit jaar wel een behoorlijk grotere najaarsgeneratie. Hierdoor is de populatie van 
dagpauwogen terug op peil. Ook hadden Landkaartje en Bont zandoogje een gedeeltelijke 
derde generatie.  
 
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 werd vorig jaar niet meer waargenomen. Dit jaar waren er 2 waarnemingen in 
de Abeekvallei. Scheefbloemwitje werd in 2019 een 20-tal keren waargenomen. Dit jaar werd 
de soort 35 maal opgemerkt. 

Landkaartje 
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Een gericht onderzoek naar 2 kleine pagesoorten in 2019, bracht waarnemingen op van 
Iepenpage. Door het minder goede weer in juni en juli werd slechts enkele malen gezocht naar 
Iepenpage, maar deze werd niet gevonden. 
 
39 soorten werden waargenomen in 2020 (38 soorten in 2019, 41 soorten in 2018, 38 soorten 
in 2017 en 2016) door maar liefst 97 waarnemers (68 waarnemers in 2019). 
 
Er werden iets meer vlinders waargenomen in 2020 dan in 2019: 11.938 vlinders t.o.v. 11.335. 
De onderzoeksinspanning (het aantal ha per dag dat er in totaal doorlopen werd of kon 
worden) was in 2020 ook weer groter (+ 27 %) dan in 2019.  
Vlinderwaarnemingen werden gedaan gedurende 204 dagen in 198 km²-hokken van ongeveer 
240 km² groot werkingsgebied. 
Gemiddeld werden per waarnemer en per dag inventariseren 18 dagvlinders waargenomen 
van 13 soorten.  
Het maximaal aantal soorten dat per ha werd waargenomen bedroeg 19 soorten. 
In totaal werden in de periode 2006-2020 50 soorten dagvlinders waargenomen, zwervers en 
trekvlinders meegerekend. 
 
 
Staartblauwtje in opmars 

Het Staartblauwtje werd in 2011 voor de 
eerste keer gezien in Limburg. In de hete 
zomer van 2018 werden 188 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. Ook in 2020 werd naar de 
soort gezocht. Met succes: 2 waarnemingen 
in augustus in de Aabemden.  
In 2019 50 waarnemingen in Limburg, In 
2020 waren het er 242 waarnemingen, 
 

 
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. 
In september 2016 bereikte de soort via de 
Rijnvallei voor het eerst België. In 2018 werd 
de soort in één tuin in Bocholt (3 exemplaren) 
gezien. In 2019 werden 24 exemplaren tussen 
begin juli en eind september op 3 locaties 
waargenomen. 
In 2020 30 waarnemingen op een 5-tal 
locaties. 
 
  

Scheefbloemblauwtje 

Staartblauwtje 
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Zeldzaamheden: Grote vos, Grote weerschijnvlinder en Veldparelmoervlinder en  
 
Grote vos werd liefst 15 maal waargenomen.  
Voor het eerst sinds 2005 was er één 
zomerwaarneming (half juli). De soort overwintert 
als vlinder. Alle overige waarnemingen gebeurden 
tussen 25 maart en 16 april. 
De soort zit in de lift. In 2019 werd de soort 6 maal 
gezien, in 2018 2 maal. Er komt lokaal (bossen van 
Grote-Brogel in de omgeving van de Reppelerweg) 
een populatie voor! 
 
 

 
 
Grote weerschijnvlinder werd minimaal 7 maal 
gezien in 2020 in de buurt van het Turfven en in de 
Abeekvallei in Reppel (Waterstraat en Monshof). 
Vorig jaar 5 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.  
 

Veldparelmoervlinder werd in 2014, 2015 en 2016 bij ons met telkens één exemplaar 
(zwerver) gezien. Daarna bleef het stil tot 2019. 
Eindelijk werd dan toch een populatie van 
veldparelmoervlinder gevonden in een schraal grasland- 
en ruigtevegetatie in een zandgroeve in Grote Brogel. 14 
exemplaren werden gelijktijdig gezien op 19 mei 2019. In 
oktober werden ook rupsen teruggevonden in een 
spinselnest. In Peer-centrum werd mogelijks een kleine 
populatie (4 exemplaren) gevonden. 
Op de graslanden van het vliegbasis Kleine Brogel werd 
één Veldparelmoervlinder gezien. 
In 2020 werden maar liefst 32 waarnemingen gedaan. 
De populatie in de zandgroeve hield stand in 2020: 
maximaal 13 exemplaren werden gelijktijdig gezien op 3 
mei. Ook deze in Peer-centrum: 12 exemplaren op 9 mei. 
Verspreid tussen Neerhoksent en de Begijnvijvers werden nog 3 zwervers opgemerkt. De 
graslanden van het vliegbasis Kleine Brogel werden in 2020 niet bezocht. 
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 zomers van 2018 en 2019 hebben 
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 in stand 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 zeker verder opgevolgd.  
 

Grote weerschijnvlinder 

Grote vos 

Veldparelmoervlinder 
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Winners  
 
Slechts 2 soorten (buiten de eerder genoemde 
zeldzaamheden) deden het opmerkelijk beter 
(meer dan 2 keer zo veel waarnemingen dan 
gemiddeld in de voorbije 10 jaar): Bruin blauwtje 
en Boomblauwtje. 
Dit terwijl in 2019 5 soorten en in 2018 17 
soorten het opmerkelijk beter deden. 
 
 
Verliezers 
 
14 soorten deden het echter veel minder goed 
(minder dan de helft van het aantal 
waarnemingen van de voorbije 10 jaar) in 2020 dan in de vorige jaren: Oranje zandoogje, 
Zwartsprietdikkopje, Geelsprietdikkopje, Landkaartje, Koninginnenpage, Eikenpage, Groot 
dikkopje, Groentje, Heivlinder, Koevinkje, Kleine vos, Oranje luzernevlinder, Distelvlinder en 
Heideblauwtje. 
 
Kommavlinder werd niet meer gezien. 
Heivlinder doet het wat beter:42 exemplaren, tegenover 15 exemplaren in 2019 en 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 7 waarnemingen in 2020, 8 in 2019. 
De al sterk afgenomen populatie Heideblauwtje nam nog verder af: 1 exemplaar werd gezien. 
Mogelijk hebben er wel meer gevlogen. Het schietveld kon in de zomer niet dikwijls bezocht 
worden. 37 exemplaren werden in 2019 gezien t.o.v. 109 in 2018. 
Het aantal waargenomen Koevinkjes halveerde 
in 2020 t.o.v. 2019 en was nog maar 1/6 van het 
aantal van 2018. 
De andere graslandvlinders Geelsprietdikkopje, 
Groot dikkopje en Oranje zandoogje blijven 
stabiel op een laag niveau.  
De netelvlinder Landkaartje werd weer meer 
waargenomen: 94 keren in 2020; slechts 45 
keren in 2019, in 2018 nog 217 keren.  
Slechts 8 Kleine vossen (zwervers) werden 
gezien in 2020, ook 8 in 2019 en 13 in 2018. In 
2014 werden er nog 379 exemplaren gezien. 
 
 
Trekvlinders 
 
Amper enkele trekvlinders werden in 2020 waargenomen. 
Gele luzernevlinder, 14 maal gezien in 2018, werd in 2019 en ook dit jaar niet gezien. 
Oranje luzernevlinder werd slechts 3 maal gezien. 
Distelvlinder werd maar 7 maal waargenomen. 
  

Bruin blauwtje 

Kleine vos 
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Top 5 
 
De top 5 van waargenomen exemplaren was voor het jaar 2020 voor ons gehele 
werkingsgebied in afnemende volgorde: Klein koolwitje, Bruin zandoogje, Citroenvlinder, 
Dagpauwoog en Hooibeestje. 
Nagenoeg dezelfde volgorde als in 2019: Klein koolwitje, Citroenvlinder, Bruin zandoogje, 
Kleine parelmoervlinder en Hooibeestje.  
In 2018: 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 
driejaarlijks (2016, 2019, 2022…). 
 
Op de vliegbasis van Kleine 
Brogel werden in 2018 18 
Kommavlinders geteld tijdens 
de 2 trajecttellingen van de 
meetnetmonitoring Komma-
vlinder. Geen enkele 
Kommavlinder werd in 2019 
nog gezien. 

Wegens de corona-
maatregelen op de 
vliegbasis van Kleine-
Brogel werden de tellingen 
pas laat in de vliegperiode 
van de Kommavlinder 
gedaan. Het vaste transect 
van vorige jaren werd maar 
éénmaal gevolgd. Dit 
transect is niet meer 
geschikt voor 
Kommavlinder. Het terrein 
wordt veel te intensief gemaaid, er staan geen bloeiende bloemen, geen 
nectarplanten. Dit leefgebied zal ook gedeeltelijk verdwijnen door grote 
infrastructuurwerken. Tijdens deze eerste transecttelling op 21 augustus werden geen 
Kommavlinders waargenomen. Er werden zelfs zeer weinig vlinders gezien, slechts 4 
soorten! 
Een tweede telling werd gedaan op 27 augustus, maar op een andere plaats, ten 
zuiden van de startbanen. Hier werd ook geen Kommavlinder gevonden, maar wel een 
Heivlinder. Totaal werden tijdens deze telling 11 soorten gezien. Ook hier was alles 
zeer kort gemaaid en waren er praktisch geen nectarplanten. 
Tussen de startbanen stond de heide mooi in bloei, mogelijk dat daar nog 
Kommavlinder aanwezig is. Het maaibeheer op de vliegbasis moet bijgestuurd 
worden, anders is deze populatie zeker verloren. 
 
In Limburg, maar ook in Vlaanderen, werden in 2020 er 50 exemplaren geteld, in België 64. 
In 2019 werden in Limburg (Vlaanderen) 24 Kommavlinders geteld, op één na allemaal op de 
terrils in Genk. In gans België werden toen nog 33 exemplaren geteld. 

Kommavlinder 
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De Grote Vlindertelling 

 
Voor de tweede keer: geen weekend, maar bijna een ganse 
maand juli vlinders tellen. Voor het eerst werd gewerkt met 
steekproeftellingen van vijf minuten. 
Er werden 22.182 tellingen gedaan in 7.380 tuinen. Een 
record aantal ondanks dat julli voor het eerst in jaren nog 
eens een wisselvallige zomermaand was. Dus geen topweer 
voor vlinders. 
Terwijl Dagpauwoog zich wat herstelt, is dat geenszins het 
geval voor twee andere vlindersoorten die eveneens hun 
eitjes op netels leggen: Landkaartje en Kleine vos.  
Gelukkig doen niet alle soorten het slecht. Het 
Boomblauwtje zit in alle provincies in de top tien en bekleedt 
nationaal een zevende plaats. Voor dit niet zo opvallende 
vlindertje een goed resultaat. Ook de dagactieve 
nachtvlinder Kolibrievlinder wordt voor het vijfde jaar op rij 
veel gemeld. Hoewel er geteld is in een recordaantal tuinen, 
is 2020 allesbehalve een recordjaar op vlindervlak. 

 

 
Top10 Vlaanderen: 1 Klein koolwitje, 2 Atalanta, 3 Dagpauwoog, 4 Groot koolwitje, 5 Bruin 
zandoogje, 6 Gehakkelde aurelia, 7 Boomblauwtje, 8 Citroenvlinder, 9 Oranje zandoogje 
10 Bont zandoogje. 
Top 10 Limburg: 1 Klein koolwitje, 2 Atalanta, 3 Dagpauwoog, 4 Groot koolwitje, 5 
Citroenvlinder, 6 Boomblauwtje, 7 Gehakkelde aurelia, 8 Bruin zandoogje, 9 Oranje zandoogje 
10 Kolibrievlinder. 

 
 
 
 

        Klein koolwitje 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Atalanta 
 
     
                                  Dagpauwoog 
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Kleine parelmoervlinder, 2020 een sterke terugval in augustus en het najaar 
 
De Kleine parelmoervlinder is een soort die zoals andere vlindersoorten sterk beïnvloed wordt 
door weers- en klimaatsomstandigheden. De soort komt een groot deel van het jaar (april-
november) als vlinder voor, omdat deze 4 generaties per jaar bij ons kan hebben. 
 
In 2019 beleefde de soort bij ons een topjaar: vierde algemeenste soort dagvlinder met 1.084 
getelde exemplaren in 95 km²-hokken op een totaal van 186 km² met vlinderwaarnemingen. 
In 2020 kende de soort een veel minder (na)jaar. De soort werd in 2020 de helft minder 
waargenomen dan in 2019. De soort blijft wel met 561 getelde exemplaren in 67 km²-hokken 
op een totaal van 198 km² met vlinderwaarnemingen de 
zesde algemeenste dagvlindersoort. 
 
Het voorjaar was voor de soort normaal te noemen. De 
terugval deed zich in augustus en het najaar voor. Augustus 
kent nog maar 1/5 van het vlinderaantal van juli. Normaal is 
dat evenveel. In september en oktober werden amper nog 
Kleine parelmoervlinders gezien. In de maand juli worden 
dan ook bijna 2/3 van de Kleine parelmoervlinders van 2020 
gezien.  
In augustus en september lijken wel voor België min of meer 
normale aantallen voor te komen. Oktober is wel minder. 
 
Op de toplocatie Vlaams natuurdomein Ortolaan in Peer, waar geen specifiek vlinderbeheer 
wordt gevoerd, werden op 26 juli maar liefst 260 parelmoervlinders gezien. Nooit werden bij 
ons zo veel parelmoervlinders op één dag gezien. Drie weken later op 12 augustus worden 
daar nog maar 6 exemplaren gezien. De hittegolf tussen 5 en 16 augustus heeft de 
nectarplanten en de waardplant voor de rups (akkerviooltjes) volledig verdord. De populatie 
stort ineen en bouwt zich niet meer op.  
De Kleine parelmoervlinder blijkt echt een pioniersoort te zijn, die in gunstige situaties en 
dikwijls erg lokaal in de periode juli tot en met oktober vrij snel hoge dichtheden kan bereiken, 
maar ook snel kan verdwijnen.  
Meer dan ooit is een kruidenakker(rand)beheer nodig om de soort te kunnen houden. 
Benieuwd hoe de soort volgend jaar zich hopelijk herpakt. 

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

http://www.abeek.waarnemingen.be/
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Jaaroverzicht 2020 Waargenomen dagvlinders in Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel 
ten opzichte van de periode 2010-2019 
gecorrigeerd met de jaarlijkse onderzoeksinspanning 
 

 
    
    Freddy Janssens 

Groentje

Koevinkje

Klein koolwitje
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VOGELS GETELD 

Bijdrage aan de Vlaamse vogelatlas 2020-2023 

 

Deze vogelatlas beoogt een volledige broedvogelinventaris van Vlaanderen en het in kaart 
brengen van alle wintergasten. Finaal moet dit (eind 2024) leiden tot de publicatie van een 
'Vlaamse Vogelatlas 2020-2023'. Honderden 
vrijwillige vogelaars tellen de komende jaren alle 
winter- en broedvogels. Een monsterklus. 
De gevolgde methode voor de broedvogels is 
identiek aan de in 2004 uitgegeven 'Atlas van de 
Vlaamse broedvogels 2000-2002'. Vlaanderen werd 
opgedeeld in hokken van 5x5 km. Die atlasblokken 
kunnen geclaimd worden door vrijwilligers. Voor ons 

werkingsgebied zijn er 2 hokken van 25 km² door de 
auteur van dit artikel geselecteerd. In het eerste 

atlasblok FS76D werden de broedvogeltellingen 
uitgevoerd. De wintertellingen zijn begin december 
gestart. 

Kilometerhokonderzoek 
In elk atlasblok (5x5 km) zijn acht km-hokken  
volgens een vast patroon geselecteerd.  

Deze km-hokken worden minstens viermaal exact 
één uur (waarvan 5 minuten een punttelling) in 
vastgestelde periodes.  
De zeldzame soorten worden ingetekend op kaart, 
de schaarse soorten worden geteld. Algemene 
soorten worden aangekruist. 

Aanvullend atlasblokonderzoek  
Alle biotopen van het geclaimde atlasblok (5x5 km) 
worden minstens driemaal in zowel het broed- als het 
winterseizoen bezocht. Ook enkele nachtbezoeken 
worden uitgevoerd. Alle zeldzame soorten worden op 
kaart ingetekend. Ook de broedkolonies worden ingetekend, het aantal broedparen wordt 
geteld. Van de soorten wordt de hoogste broedzekerheid genoteerd.  

Opmaak van een soortlijst en schatting van de broedparen (territoria) en individuen 
Een zo volledig mogelijke soortenlijst wordt opgesteld. Het aantal broedparen en individuen in 
de winter wordt geschat op basis van de telrondes. Dubbeltellingen worden terug gebracht tot 
één telling. Ook andere aanvullende gegevensbronnen, zoals losse waarnemingen 
doorgegeven op waarnemingen.be worden gebruikt.  
In totaal kwamen 96 vogelsoorten volgens deze telling en schatting tot broeden of 
verdedigden een territorium in dit atlasblok. 

Medewerking. Iedereen kan nog atlasblokken claimen en op die manier meewerken aan de 
nieuwe Atlas van de Vlaamse vogels. Ook losse kilometer-hokken kunnen geïnventariseerd 
worden. Ook losse waarnemingen, liefst met broedcode, ingegeven in waarnemingen.be zijn 
bijzonder waardevol. 
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Voorlopige schattingslijst onder voorbehoud uit de broedvogeltelling 2020 van 

atlasblok FS76D    Lijst kan nog bijgesteld worden in de loop van het project 
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Schatting 
territoria 

Terri-
toria 

Hoogste broedzekerheid  
(minstens in broedbiotoop)) 

Appelvink mog.                   1-3   zingend of baltsend individu. 

Blauwe reiger         1         10 4-10  10  nest met jongen 

Boerenzwaluw wrsch. 2   3 4 3       12 26-50 39 nest met jongen 

Bonte vliegenvanger           1       1 1-3 2 zingend of baltsend individu. 

Boomklever mog.     1   1 2 1 2 3 26-50 27 bewoond nest 

Boomkruiper mog. 1   3   1 2 2 1 4 26-50 40 transport voedsel of ontlasting 

Boomleeuwerik mog.       1     2   1 4-10 10 zingend of baltsend individu. 

Boompieper             1 2   3 11-25 14 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Boomvalk                   1 1-3 1 nest met jongen 

Bosrietzanger mog.                 1 4-10 4 bezoek waarschijnlijke nestplaats 

Bosuil mog.                 4 4-10 7 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Buizerd mog.         1 2 1 2 2 4-10 8 nest met jongen 

Dodaars zeker                 1 1-3 1 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Ekster       1   2       1 aanwezig   zingend of baltsend individu. 

Fazant                   3 4-10 4 zingend of baltsend individu. 

Fitis   1           2   3 4-10 8 zingend of baltsend individu. 

Fuut zeker                   1-3 1 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Gaai   2       1 1 1   1 aanwezig   pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Geelgors mog. 1   1 1 1 1 1 3 4 11-25 25 angst-of alarmroep of wakend gedrag 

Gekraagde roodstaart                   2 1-3 2 zingend of baltsend individu. 

Gele kwikstaart mog.                 1 1-3 2 angst-of alarmroep of wakend gedrag 

Gierzwaluw zeker                 10 11-25 16 nest met jongen 

Glanskop                   1 1-3 1 zingend of baltsend individu. 

Goudhaan mog.     1         1 1 11-25 11 zingend of baltsend individu. 

Grasmus   1 1   1 1   1 2 2 11-25 20 angst-of alarmroep of wakend gedrag 

Graspieper             1     2 1-3   zingend of baltsend individu. 

Grauwe gans   1 1             2 1-3 3 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Grauwe klauwier wrsch.                 1 1-3 1 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Grauwe vliegenvanger                   1 1-3 3 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Groene specht mog.   2 2   2     1 3 11-25 17 angst-of alarmroep of wakend gedrag 

Groenling mog. 4   2 2         3 aanwezig   pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Grote bonte specht mog. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 26-50 47 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Grote Canadese gans                   1 1-3 2 bezoek aan waarschijnlijke nestplaats 

Grote gele kwikstaart     1 1           1 1-3 3 transport voedsel of ontlasting 

Grote lijster   1         1     2 4-10 8 angst-of alarmroep of wakend gedrag 

Havik wrsch.                 1 1-3 1 angst-of alarmroep of wakend gedrag 

Heggenmus   1 1 3 1 1       3 aanwezig   zingend of baltsend individu. 

Holenduif mog. 1   3   2       4 aanwezig   baltsend paar 

Houtduif   3 4 9 2 3 2   2 7 aanwezig   zingend of baltsend individu. 

Houtsnip mog.                 2 4-10 5 zingend of baltsend individu. 

Huismus mog. 7 4 14 2 9       18 aanwezig   bewoond nest 

Huiszwaluw zeker 4               18 26-50 37 nest met jongen 

IJsvogel                   2 aanwezig   in broedbiotoop in broedseizoen 

Kauw     1 3   3       3 aanwezig   zingend of baltsend individu. 

Kerkuil                   1 1-3 1 bewoond nest 

Kievit zeker 1     3 1 1     4 11-25 11 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Kleine bonte specht mog.                 1 1-3 2 angst-of alarmroep of wakend gedrag 

Kleine karekiet                   1 1-3 1 zingend of baltsend individu. 

Kneu     1   1         2 4-10 6 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 
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Schatting 
territoria 

Terri-
toria 

Hoogste broedzekerheid  
(minstens in broedbiotoop)) 

Koekoek mog.   1 2         1 1 1-3 1 zingend of baltsend individu. 

Koolmees   1 3 3 3 2 1 2 1 4 aanwezig   zingend of baltsend individu. 

Krakeend zeker                   1-3 1 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Kuifmees                   1 1-3 2 zingend of baltsend individu. 

Matkop                   1 1-3 1 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Meerkoet zeker                 1 1-3 1 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Merel   4 2 5 2 3   3 3 6 aanwezig   transport voedsel of ontlasting 

Nachtzwaluw mog.                 2 1-3 3 zingend of baltsend individu. 

Nijlgans     3       3     2 4-10 7 zingend of baltsend individu. 

Oehoe                   1 1-3 1 zingend of baltsend individu. 

Patrijs mog.       1 1       1 1-3 3 angst-of alarmroep of wakend gedrag 

Pimpelmees wrsch. 1 2 1 2 1   1 2 7 aanwezig   pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Putter mog.                 1 1-3 3 baltsend paar 

Ransuil                   1 1-3 1 pas gebruikt nest of verse eierschalen 

Rietgors                   2 1-3 2 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Roek     4   1 1       44 51-100 66 nest met jongen 

Roodborst   5 4 1 1 3 5 4 4 8 aanwezig   zingend of baltsend individu. 

Roodborsttapuit mog.       2     1   2 4-10 5 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Scholekster         1 1         1-3 1 zingend of baltsend individu. 

Soepgans                     aanwezig   zingend of baltsend individu. 

Sperwer mog.             1   2 4-10 5 transport voedsel of ontlasting 

Spotvogel   1               1 1-3 3 zingend of baltsend individu. 

Spreeuw wrsch. 1 10 5 1 2 1   2 5 aanwezig   nest met jongen 

Sprinkhaanzanger                   1 1-3 1 in broedbiotoop in broedseizoen 

Staartmees   1       1       3 11-25 12 transport voedsel of ontlasting 

Steenuil mog.                 2 4-10 7 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Tjiftjaf   3 3 1 1 5 1 3 6 8 aanwezig   zingend of baltsend individu. 

Torenvalk           1       2 4-10 5 nest met jongen 

Tuinfluiter   1 1     1     1 4 11-25 22 zingend of baltsend individu. 

Turkse tortel   1 2 2           6 aanwezig   zingend of baltsend individu. 

Veldleeuwerik mog.       1   1     2 4-10 6 zingend of baltsend individu. 

Vink   7 5 4 5 8 6 4 6 8 aanwezig   zingend of baltsend individu. 

Vuurgoudhaan mog.         1   1   1 1-3 3 zingend of baltsend individu. 

Waterhoen     2             2 4-10 6 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Waterral zeker                 1 1-3 1 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Wespendief mog.                 2 aanwezig   zingend of baltsend individu. 

Wilde eend     1 1           2 4-10 8 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Winterkoning zeker 2 3 3   4 1 3 5 6 aanwezig   nest met jongen 

Wintertaling                   1 1-3 1 zingend of baltsend individu. 

Witte kwikstaart   1 2 3 1 2   3 2 3 26-50 26 transport voedsel of ontlasting 

Wulp         1         1 1-3 3 baltsend paar 

Zanglijster   2 2 2 1 1   1 3 5 26-50 37 transport voedsel of ontlasting 

Zwarte kraai   1 2   1 1 3   1 2 aanwezig   bezoek waarschijnlijke nestplaats 

Zwarte mees             1 1   1 4-10 6 zingend of baltsend individu. 

Zwarte roodstaart wrsch. 1 2 1   2       2 11-25 14 transport voedsel of ontlasting 

Zwarte specht mog.           1 1 1 1 4-10 5 zingend of baltsend individu. 

Zwartkop zeker 3 4 3 1 4 2 4 4 6 Aanwezig   pas uitgevlogen jongen, donsjongen 
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ENKELE SOORTEN UITGELICHT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosrietzanger krijgt meer kansen waar flink aan natuurontwikkeling wordt gedaan. Bij de 
Abeek minstens 2 zekere territoria. Een felle, hardnekkige zanger probeerde het geraas van 

de N76 op einde Vliegenstraat te counteren. Op nachtelijke tochten was het dan toch nog stil 

genoeg om te kunnen genieten van zijn virtuoos lied. 

Blauwe reiger. Wintergevoelige soort met fluctuerende trend. Net als de Roek neigt de Blauwe 
reiger in kleinere, meer verspreide kolonies (reigeries) te gaan broeden. Voordeliger voor de 
soort (?), wel lastiger om te inventariseren.   
Voor gans Limburg schommelt het reigerbestand al vele jaren tussen 400 à 600 koppels. 
Voor ons atlasblok hebben we in de Abeekvallei één kleine kolonie met 10 broedparen. Op 
aangeven van de beheerder en ter plekke met Peter Colemont hebben we in het najaar de 
lege nesten kunnen tellen, zonder te verstoren. Wel is er enige bezorgdheid over hun 
locatiekeuze, die eerder kwetsbaar lijkt. De reigerie is al eens moeten verhuizen vanuit de 
omgeving, en ze kozen niet bepaald voor de hoogste, stevigste bomen, maar toch weer voor 
stormgevoelige sparren. 

Buizerd en Sperwer doen het vrij goed overal in de Limburgse bossen, zo ook in ons 

atlasblok: 8 respectievelijk 5 territoria/nesten.  
Havik werd begin seizoen gespot als territoriaal, maar over broedsucces geen zekerheid. 
Wespendief wel 12 x gespot. Meermaals, roepend, traag op kruinhoogte langs vliegend. 
Verschillende individu's (kleurvarianten) konden worden onderscheiden en werden ook nog 
teruggezien. Maar geen spoor van nest, noch van enig juveniel. Blijft bijzondere, intrigerende 
soort, maar moeilijk te inventariseren.  
Boomvalk is met 11 territoria/broedgevallen in de provincie een behoorlijk zeldzame 
verschijning geworden. De voorbije vijf jaar zijn de aantallen meer dan gehalveerd. In ons 
atlasblok hadden we gelukkig toch 1 territorium in populierenbos langsheen Abeek. 
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Glanskop was voor mij nieuwe soort, waar ik al lang op zat te hopen. Een pareltje! Fijn dat 
de typische roep en ook het samen optrekkend koppeltje meermaals terug te vinden was aan 
Gestel/Kolis, in de oudere bossen met een goede gelaagdheid. Enige territorium in ganse 
atlasblok. Honkvaste soort die moeilijk uitzwermt.  
In zelfde adem te noemen: Matkop die het heel wat moeilijker krijgt. Was ooit algemene 

bosvogel ... al lang niet meer, behalve in beekvalleien, zoals sporadisch aan onze Abeek. Ook 

nog eenmalig een snel voorbijtrekkend familietje aan de Akkerstraat. Boreale soort die te veel 
last krijgt van de opwarming. 

Grauwe klauwier. En toch keren ze weer, die 
'doorndraaiers'!  
Vlaamse populatie 'wurgers' in halve eeuw 
genekt ..., maar de terugkeer heden van Grauwe 
klauwier is een opmerkelijke ornithologische 
ontwikkeling geworden. 
De Grauwe klauwier was nog wijdverspreid in 
Vlaanderen in eerste helft 20ste eeuw. Landelijk 
schatte men toen nog 5.000 paar! Maar de cijfers 
daalden vanaf 1950. Het laatste bolwerk in 
Noord-Limburg (Sint-Maartensheide) werd eind 
jaren '90 finaal verlaten. De Grauwe klauwier was 
de facto uitgestorven in Vlaanderen (1998-1999).
  
Oorzaken van die enorme afname? Verlies van tal van geschikte broedbiotopen door de sterk 
veranderende Vlaamse landschappen: de (nog steeds) toenemende tendens naar 
grootschaligheid, agro-industriële intensivering (monoculturen, ontwatering, mestovermaat en 
pesticiden) met als gevolg in mekaar stuikende insectenpopulaties. Het verdwijnen van 
traditioneel hooilandbeheer bleek nefast voor de klauwier (bron Jan Gabriëls, 2004).  
Bij de start van het nieuwe millennium werd volop geïnventariseerd voor de Vlaamse 
broedvogelatlas en de ontdekking van enkele nieuwe klauwierkoppels bracht toch weer hoop. 
Bovendien werd de soort bij buren Duitsland, Wallonië en Frankrijk terug talrijker, zodat 
perspectieven voor populatieherstel in Vlaanderen terug reëel werden.  
De soort staat op de lijst Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn en heel wat volgehouden 
beheerwerkzaamheden ondersteunen ook die wederopstanding. Dus niet zonder 

onontbeerlijke beschermings- en natuurinrichtingsprojecten.  
Recente cijfers wijzen op een doorzettende toename, met in Limburg terug 70 broedparen. 
Trendwatchers durven nu al optimistisch stellen dat de ‘instandhoudingsdoelen' voor de 

Grauwe klauwier binnen niet onafzienbare tijd zàl bereikt worden. 

Rietgors staat op Rode Lijst als 'Bijna in gevaar' genoteerd en dat ligt in lijn met het schaars 
aantal noteringen in ons blok. Wellicht kan openhouden en substantiële uitbreiding van het 
rietareaal nog helpen.  
Geelgors ook afnemend maar vrijwel op elke tocht aanwezig. Het blijft jammer dat nogal al te 

licht en al te vaak hun kleine landschapselementen worden geslecht. En dat ondanks prima 
aanbevelingen in ruim verspreide publicaties over 'Akkervogels'. 

Goudhaan is 'Kwetsbaar', edoch Vuurgoudhaan 'Nog niet in gevaar'. Op onze lijst lijkt het 
omgekeerd 

Graspieper wel opgemerkt, echter nergens zang. Gaat overal al jaren steil bergaf. 

Grauwe gans is in de provincie in de meest geschikte habitats aanwezig. Er werden 500 
territoria /broedparen geïnventariseerd, een sterke daling tegenover vorig seizoen te wijten 
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aan het inperken van de populatie door 

prikken van de eieren en door verstoring, 
ontgrinding en recreatie. Eén koppel aan de 

Hommelbeek, en twee met tomen jongen aan 
het Klinkerpad.  

Grote gele kwikstaart blijft het aan de Abeek 
zeer goed doen als typische 
beekbegeleidende soort. Meerdere territoria 
binnen het atlasblok 

Houtsnip en Nachtzwaluw worden samen 
geïnventariseerd in een aantal Kempense 
gebieden. Van Houtsnip werden vorig jaar 53 
territoria genoteerd, van Nachtzwaluw 85 

snorrende mannetjes, waarvan 40 op de Oudsberg. In ons Atlasblok werden bij dag enkele 
malen Houtsnip opgestoten, met avondlijke bevestiging door de baltsvluchten. Ook aan 

bovenloop Abeek en zijloop Hommelbeek kregen we dergelijke indicaties. De juiste 
interpretatie echter van deze routevluchten blijft speculatief en ongewis. Belangrijk voor 
Houtsnippen is de aanwezigheid van graslanden waar ze 's nachts vaak op foerageren. 

Boerennatuur: vernietigde broedsels  

In vorig Jaarboek werd de dramatische 
biodiversiteitsneergang in ons buitengebied 
en de met uitsterven bedreigde weidevogels 
(Grutto, Wulp, Kievit, Scholekster, Patrijs, ...) 
met harde feiten geïllustreerd. Mogelijke 
remedies, lopende maatregelen werden 
belicht en ze dienen herbekeken. Want nog 
steeds krijgen deze soorten niet de ruimte, 
noch tijd en aandacht die ze verdienen en die 
ze broodnodig hebben om te kunnen 
overleven. Onze inventarisatietabel bevestigt 
alleen maar die negatieve ontwikkeling. 
Hoewel de cijfers broedsucces suggereren - 
het gaat zeker om baltsende, territoriale 
vogels - ze bevatten ook, en vooral wellicht, de 
mislukte, lees vernietigde, broedsels. 

  
In 1981 werd al een oproep voor het behoud van de weidevogelgebieden gedaan in rapport 
“Broedende steltlopers maken cultuurlandschappen ecologisch belangrijk” (Gabriëls 1981) 
maar hier werd nooit gehoor aan gegeven.   
Als in het gehele landbouwareaal van Limburg het landschap totaal wordt uitgekleed, diep 
ontwaterd, gemonotoniseerd en gesteriliseerd, zullen we - na teloorgang van Korhoen, 
Ortolaan, Duinpieper, ... - ook de ganse weidevogelgemeenschap verliezen.   
Hoe lang toekomstige generaties van deze brok levendige natuur nog zullen kunnen genieten 
is zeer de vraag.   “De veranderingen gaan te snel voor veel soorten om zich te kunnen 
aanpassen of te migreren naar 'betere' oorden. Of er een drempel is waarboven de impact van 
klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit onomkeerbaar is, weten we nog niet zeker. 
Maar ik heb geen zin om dit moment af te wachten. Dringende actie is nodig! " zegt Koenraad 
Van Meerbeek, professor conservatie-ecologie (K. U. Leuven) . 
 

Kievit donsjong 
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Kievit. Aan de Plockroy trokken fel alarmerende, lokkende Kievits-oudjes mijn aandacht. In de 
rand van een boomkwekerij liep een kersverse Kievitspullus, net gekipt of 1 dag oud, 
strompelend/vluchtend vóór de trekker uit, die gelukkig met slakkengang reed. Van dit laat 
vervolglegsel is er dan toch ééntje gered..." verzuchten we.  
Zowel van Kievit als Wulp zien we het legsel telkens weer opnieuw uitmaaien tijdens niets 
ontziende agro-activiteiten.  
Aan de Ophovenweg waagden - vroeg voorjaar - een cluster van liefst 4 koppels Kievit in het 
natste deel van de akker hun kans. Samen kunnen ze beter predatie pareren. Wekenlang was 
het stuntvliegen en woeste zoeven er niet van de lucht. Zag er zeer mooi en beloftevol uit ... 
Tot de trekker verscheen. Brutaal, schrijnend en ontluisterend fataal! Is het dan zo moeilijk om 
- de aan te duiden - gemarkeerde grondlegsels even te ontwijken zodat tenminste de kuikens 
kunnen kippen? Als nestvlieders ruimen ze snel genoeg baan om nog 'hinderlijk' te zijn. 
Kunnen ze misschien een eerlijke kans krijgen om normaal op te groeien?  

Zelfde verhaal voor Patrijs en Graspieper die 'hun' broedberm elk jaar zien krimpen of 
verdwijnen. Ook Veldleeuwerik die niet zo vaak in bermranden broedt, blijft verder snel 
afnemen en wordt steeds zeldzamer in dit groot landbouwgebied.  

 

 

IJsvogel. Hele periode aanwezig. Abeek, rijk 
aan vijvers én vis, vervult alle behoeftes. Waar 
hij juist territorium houdt, bleef verborgen ... en 
dat is OK! 

 

 

 

Huiszwaluw: Kreeg decennia terug al flinke klappen, maar lijkt zich sinds enkele jaren te 
stabiliseren.  
In de provincie wordt geteld (LIKONA VWG) op 25 verschillende locaties in volgende 
gemeenten: Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Lanaken, Bilzen, Wellen, Genk, Hasselt, 
Hamont-Achel, Pelt, Hechtel-Eksel, Peer, Bocholt en Houthalen-Helchteren. In 2019 werden 
594 bezette nesten geregistreerd het merendeel door Niels Hurkmans.  
Ons atlasblok ligt voornamelijk in Meeuwen en in 2020 telde ik 37 nesten. Opvallend leek hun 
voorkeur voor bepaald huistype met brede dakoversteek. De meeste eigenaars/bewoners zijn 
kennelijk zéér fier op 'hun' zwaluwen. Sommige plaatsten extra kunstnesten, mét succes. 

Kneu. In vroeg voorjaar (winter)groep van 12 foeragerend in kruinen naaldhout aan 
Akkerstraat. Later broedend in klein kolonieverband, aan randen van boomkwekerij. Ook een 

familie wonend aan Bullenbeek, mogelijk ook 1 aan Jagerstraat. 

Arme kleine mezen! Waar gaat dit heen?  
Op Kool- en Pimpelmees na lijken àlle andere mezensoorten, vaak naaldhoutspecialisten, 

het slecht tot zeer slecht te doen. Zwarte mees, Staartmees en Kuifmees laten dalingen zien 
van respectievelijk 75, 50 en 25 %. 



                                                                                      NATUURSTUDIE 
 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2020 NATUURPUNT  58 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

Welkom Putter. Lijkt stilaan uit de verdrukking te raken. Verrassend en pas laat (juli) auditief 
ontdekt in de wijk 'Hoge hof' te Meeuwen, eerst in de Hoogstraat (dubbele laanbomenrij), later 

ook in parallelle straten, Salviastraat en in tuinen aan de Tulpenstraat. 

Zo makkelijk de Bosuil is te inventariseren, zo moeilijk de (zwervende?) Ransuil. 
De Bosuil neemt al jaren toe en zeker na het 'muizenjaar' van 2018-'19 was hij ook in ons blok 
veelvuldig te horen. Veelal spontaan roepend, vaak koppels in dialoog, bevestigen ze hun 
nachtelijke dominantie als meest algemene uil met véél jongen. 
De Ransuil daarentegen is hier echt heel schaars geworden. Eén waarneming slechts van 
roepend exemplaar (waarneming Gène Van Oosterhout) en ondanks vele extra zoektochten 
is het zo typische, zomerse bedelgeluid van de Ransuilkuikens in ons blok nergens meer 
gehoord. De ontdekking van een nestboom, met meerdere braakballen aan de voet, was dan 
ook super, maar gezien de zeldzaamheid heb ik hem direct gelaten voor wat hij was om 

mogelijke verstoring te vermijden. De resultaten schommelen tussen amper 10 & 15 territoria 

voor de ganse provincie. Toch was net 2019 een goed muizenjaar. Door muizenpieken 
ontstaan concentraties van Ransuilen in bepaalde bossen en dan worden héél veel bedelende 
jongen gehoord. Mét Glenn Vermeersch vragen we ons af waar die broedparen plots vandaan 
komen. Zou een uilen-deelpopulatie die muizenpieken nomadisch opzoeken (à la Velduil)? 

  
Kerkuil. Moeilijk als nieuw te ontdekken, tenzij 
toevallig met veel geluk. Dankbaar voor de tips 

van aangelanden! Het werkelijke aantal zal wel 
hoger liggen, er werden avondlijk jagende 
vogels gezien, maar of en waar ze dan wel 
broeden...  
Oehoe. Spectaculaire ontwikkeling. Eerste 
broedgeval in Limburg (2005), en wordt 
belangrijkste provincie. Kreeg vaste klauw in 
2012 en de toename versnelt nog steeds in 
gans Vlaanderen. In ons werkingsgebied, 
Abeek, dit atlasjaar, passeerde ik in de Goede 
Week (8 april) een plek waar een uil roept, op 

zo een 70 m afstand. Heb dan toch net geen 
kijker bij me zeker ... bij de regelmaat van geluid dacht ik heel even aan Ransuil, maar het was 

wel degelijk zijn eigen naam die hij riep, de Oehoe! Volgende avond terug, weer bij valavond 
rond 21u, en op 10 april derde maal de levendige balts beleefd. Dier zit daarbij zeker niet 
stokstijf, vanop de nokpunt van de loods roept hij in alle richtingen, en dat geluid is wel degelijk 
vérdragend, heb het uitgeprobeerd, over honderden meters. Jammer genoeg was het geen 
blijver, ik hoorde zijn roep - laatste maal - pas terug op 25 april vanaf 22u40, maar nu op 
zuidoostelijker plek in bos, hij had zich verplaatst, of was dit een andere zwerver? De trend 
lijkt gezet, we kijken uit naar nieuwe vestiging.  
De populatie Steenuil lijkt stabiel en 2019 was in de provincie een zeer goed jaar. 

Roek. Hoewel de soort momenteel niet in gevaar is, neemt ze toch merkelijk af in gans Europa. 
Al gaat het toch om een terecht beschermde soort, ze heeft nog vaak te lijden aan vervolging 
allerhande: verstoring tot vernietiging nesten in volle broedseizoen, omhakken nestbomen, 
maar ook verminderd voedselaanbod door omzetten van graslanden in maïs. Ze verspreidt 
zich nu meer en meer in kleinere kolonies (roekeries), die dan bij tellingen gemist kunnen 
worden. In 2019 werden in Limburg 2.435 broedparen geregistreerd (LIKONA VWG), verdeeld 
over 79 locaties.  
In ons atlasblok Meeuwen liggen twee roekeries op enkele honderd meter van elkaar. Eén in 
kruinen grove dennen met 44 nesten, één aan de gewestweg naar Bree, met 22 nesten in 
eiken, zowel Amerikaanse als inlandse. 



                                                                                      NATUURSTUDIE 
 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2020 NATUURPUNT  59 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

Roodborsttapuit. Met 5 koppeltjes de enige 

boerenlandvogel die het nog volhoudt. 

Scholekster. Een overlever? Zeer zeldzaam 
geworden in Kempense weidevogelgebieden. 
Heeft zich aangepast door op platte daken in 
dorpen, steden, op industrieterreinen, 
sportcomplexen te gaan nestelen. Broedde al 
succesvol op een tiental daken verspreid over de 
provincie. Aanwezig in het steekproefhok nabij 
terreinen Sportvelden Meeuwen maar wellicht 
toch niet broedverdacht. Zat soms op betonnen 
afscheidingsmuurtje langsheen gewestweg N76. 
 

Spotvogel. Europees doet de soort het 
overwegend slecht. In Vlaanderen bijna in gevaar (Rode lijst). Het areaal zou door 
klimaatopwarming stilaan opschuiven naar het noorden. Na sterke afname in Wallonië loopt 
de zuidgrens van de populatie ergens in Vlaanderen, waardoor grote schommelingen 

optreden. Wellicht is habitat-inkrimping belangrijke factor. In ons blok werden slechts 3 
territoria genoteerd. 1 ervan oostelijk de verlaten site van Sebastopol, (Bullenstraat). Meerdere 
weken werd er uitbundig gezongen en geïmiteerd. Vir-tu-oos! 

De zuidelijke nieuwkomer Orpheusspotvogel zou stilaan meer in 't vizier kunnen komen. We 

leren alvast zijn zang te onderscheiden. 

Waterral. In de provincie werden een aantal vijvergebieden extra onderzocht en dit leverde 
107 territoria/broedparen op. In de waterrijke gebieden van de Kempen scoort de soort dus vrij 
goed. Aan de bovenloop van de Abeek (Gestel/Damp) werd de territoriale roep gehoord in de 
geschikte periode, én er werden pulli gezien. 

    Alberto Durinck 

 

Op zaterdag 30 en zondag 31 januari gaat Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt door. 
Tel dat weekend de vogels in je tuin en stuur je gegevens door via deze website.  

Zo maak je deel uit van het grootste tuinvogelonderzoek in Vlaanderen. Zo tel je mee   

Scholen tellen mee tijdens de Vogeltelweek van 25 tot 29 januari.  

https://www.natuurpunt.be/zo-tel-je-vogels
https://www.natuurpunt.be/vogeltelweek-voor-scholen
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2020 
 
100.000ste amfibie overgezet aan het Broek Gestelstraat Meeuwen en Wijshagen 

 
26 jaar worden bij ons padden overgezet.  
Het totaal aantal overgezette amfibieën op de 3 locaties in Wijshagen-Meeuwen, Ellikom en 
Peer loopt op tot 166.289 dieren en dat door een 30-tal vrijwilligers. 
 
In het zoveelste jaar van de paddenoverzet aan de Gestelstraat t.h.v. In den Damp (Wijshagen-
Meeuwen) zetten we daar het 100.000ste amfibie de weg over. Die eer viel te beurt aan Cindy. 

 
Aantal overgezette dieren globaal in stijgende lijn 
 
Door het droogvallen van de vijvers aan de rand van het schietveld viel het aantal overgezette 
dieren drastisch terug in 2019. We konden toen nog één derde van het aantal van 2015 
overzetten. Het minst goede resultaat in 25 jaar. Gelukkig werd een beter resultaat gehaald dit 
jaar. Met 3.074 overgezette dieren verdubbelde het aantal ten opzichte van 2019. De vijvers 
geraakten in 2020 niet meer gevuld. Afwachten wat 2021 biedt. 
 
De aantallen in Peer (17de jaar) waren heel goed. Met 3.072 werd in Peer een recordscore 
bereikt. Het vorig record van 2019 werd met meer dan 400 overtroffen. 
 
De aantallen in Ellikom (21ste jaar) gingen evenwel achteruit: vorig jaar noteerden we een 
record met 2.959 dieren, nu daalde dit aantal tot 2.062 dieren. 
 
In totaal werden in 2020 8.208 dieren overgezet (2019: 7.084 dieren, 2018: 7.736 dieren). De 
stijgende lijn sinds 2017 zet zich door. 
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Verloop paddenoverzet in 2020 
 
Doorgaans komt de paddentrek langzaam op gang midden tot eind februari, om te pieken in 
de eerste of tweede week van maart.  
Dit jaar waren ze er heel vroeg bij. In een 5-tal snel op elkaar volgende golven trokken ze naar 
hun voortplantingswater. Op 2 februari waren 10 %, op 20 februari de helft en op 10 maart was 
90 % van dieren overgezet. Nooit zo vroeg trokken de dieren dit jaar over. 
Dit dankzij een heel zachte winter. Veelal schommelde de temperaturen tussen 5° ’s nachts 
en 10 °C overdag. 22 januari was de enige vriesnacht van de winter. 
 
Op maandag 17 maart braken we noodgedwongen de 3 paddenoverzetacties vervroegd af. 
Omwille van de eerste coronalockdown waren niet-essentiële verplaatsingen verboden. 
 
Amfibieën steeds vroeger op pad! 
 
Amfibieën trekken door de warmere winters steeds vroeger naar hun voortplantingsplaatsen. 
Dat blijkt ook uit de daggegevens (ca. 6.700 overzetdagen van de 3 locaties) die we hebben 
bijgehouden.  
Het verschil bedraagt 17 dagen voor het begin van de trek (eerste 10 % overgezette dieren), 
8 dagen voor de hoogtepunt van de trek (50 % van de dieren overgezet) en 2 dagen voor het 
einde van de trek (90 % van de dieren overgezet).  
De trek van de amfibieën is door de klimaatsopwarming op 26 jaar tijd een 2-tal weken langer 
geworden. 

 
Vlaanderen en Limburg 
 
In Vlaanderen werden in 2020 161.128 amfibieën overgezet op locaties verdeeld over 128 
gemeentes. Minder dan de 195.211 dieren overgezet in 130 gemeentes in 2019. Een deel 
minder dan het topjaar 2018, toen waren het er 235.669 amfibieën.  
In de provincie Limburg werden in 2020 20.601 dieren overgezet. In 2019 werden 30.946 
dieren overgezet. In 2018 waren het er 36.688 dieren. 
Ook hier een tegengestelde trend dan bij ons, waar de aantallen globaal in de lift zitten. 
 
1 op 20 amfibieën in Vlaanderen en 1 op 3 amfibieën in Limburg werden door ons overgezet. 
Alle helpers, ook dit jaar, hartelijk bedankt. We zien elkaar volgend voorjaar terug. 
 
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 18 januari opgezet. 

 
Een eerste trek van 701 dieren doet zich 
al 10 dagen later voor: tussen 27 januari 
en 2 februari.  
Nooit zo vroeg was de trek op gang. 4 
trekgolven volgen nog tussen 5 februari 
en 11 maart. 
Gemiddeld valt nu op 12 maart het 
hoogtepunt van de trek te noteren. 
Als we moeten opruimen op 17 maart is 
gelukkig de paddentrek grotendeels 
gedaan. 
Het maximum wordt door de zachte 
nachttemperaturen al bereikt op 16 

februari met 263 dieren. De trek was dit jaar dan ook 21 dagen vroeger dan normaal. In 2019 
werd de piek bereikt op 28 februari met 283 dieren.  
 
Het historisch minimumrecord van 2019 met slechts 1.460 
dieren kon alleen maar beter. Dat was nagenoeg een 
halvering van het aantal van 2018. 
Het werd gelukkig weer een verdubbeling met 3.073 dieren. 
Nog echt geen groot aantal. 
Wel één meer dan de overzet aan Esmeralda, dat een 
topscore behaalde. 
 
De droge lente en zomer van 2020 met het droogvallen van 
de 3 broeken (vijvers) in de zomer en najaar, zal hopelijk 
enkel een verplaatsing van de dieren meegebracht naar de 
Monnikswijer en naar de vijvers meer stroomafwaarts. 2021 
ziet er echt niet beter uit, gezien het grondwater en het water 
in de vennen en vijvers op Schietveld zich niet konden 
aanvullen. 
 
Het 100.000ste amfibie kon op 17 februari door Cindy 
overgezet worden.  
 
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 101.650 stuks overgezet.  
 

De Gewone pad ging terug met 40 % vooruit: 1.186 padden werden overgezet.  
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In 2019 ging het aantal overgezette padden met meer dan 1/3 achteruit: nog 844 dieren 
werden toen overgezet.  
5 Rugstreeppadden konden worden 
overgezet in 2020. Nagenoeg 
evenveel als in 2019 (6 
rugstreeppadden). 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 51 
rugstreeppadden overgezet.  
Het aantal Alpenwatersalamanders 
stabiliseerde op 148 exemplaren. Dit 
na een halvering in 2019 ten opzichte 
van 2018.  

 
Kleine watersalamander deed het wonderwel heel goed: 10 x meer dan in 2019: 1.069 dieren 
konden overgezet worden. Door het droogvallen van de vijvers aan Het Broek verdween ook 
alle vis en was er ook meer onderwatervegetatie waarop eieren konden afgezet worden en de 
salamanders zich konden verschuilen. In 2019 deed deze soort het minst goed: een daling 
van meer dan 60 %. Slechts 93 dieren werden overgezet.  
9 Vinpootsalamanders werden  
genoteerd. De soort is moeilijk te 
onderscheiden van de Kleine 
watersalamander. 
Bruine kikker ging in 2020 met de helft 
vooruit tot 404 overgezette dieren. 
In 2019 ging de soort nog met een 1/4 
achteruit.  
Groene kikker verdubbelde: 220 dieren 
werden overgezet. In 2019 ging de 
soort nog het sterkst achteruit: nog 1/4 
van het aantal van 2018 bleef over. 
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 79 dieren in 2017. 
In 2018 noteerden we 54 exemplaren, in 2019 nog 19 exemplaren en in 2020 weer een stijging 
tot 32 exemplaren. 
132 doodgereden dieren werd genoteerd.  
 

Rugstreeppad 

Kleine watersalamander 

Bruine kikker 
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Overzet Brogelerweg Ellikom 
 
Op 25 januari werd de paddenoverzet opgezet. 

 
We kenden hier ook een trek in 5 golven 
tussen 31 januari en 12 maart. 
De piek wordt al bereikt op 16 februari 
met 227 dieren. Nooit was dit zo vroeg. 
 
2.062 dieren werden er overgezet. In 
2018 werd een recordscore bereikt met 
3.427 dieren, in 2019 werd de 2de beste 
score met 2.969 dieren. 
Het aantal overgezette dieren nam af 
met 30 % ten opzichte van 2019. In 2019 
nam het aantal af met 13 %. ten opzichte 
van 2018. 
Aan de noordzijde van de Brogelerweg 
kwamen 1.622 dieren (35 % minder dan 
2019) in emmers terecht, terwijl aan de 
zuidzijde 436 dieren (9 % minder) 
werden opgevangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kleine watersalamander kent nog een hoge score met 81 
dieren, na een recordscore van 143 in 2019. 
Alpenwatersalamander scoort met 414 dieren in 2020 
nagenoeg evengoed als in 2019 en 2018. Bruine kikker gaat 
met 583 dieren een derde achteruit ten opzichte van de 2 
voorbije jaren. 
Gewone pad gaat dit jaar achteruit met een derde. Vorig jaar 
werden 1.510 dieren overgezet, een kwart minder dan het 
topjaar 2018 (2.028 dieren).  
 

 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 2020 

Alpenwatersal. 2 340 294 256 102 317 372 293 141 107 120 88 34 87 144 286 348 107 118 72 71 106 124 265 125 148 

Kl. Watersal  114 160 126 368 272 208 89 118 51 115 82 45 127 331 145 156 73 15 32 67 25 299 250 93 1.069 

Vinpootsal.  68 95 156 284 260 75 30 51 11 26 16 12 87 179 139 55 12 6 1 2 5 17 6 17 9 

Bruine kikker 20 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 126 86 291 340 381 337 428 396 882 629 500 562 341 259 404 

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 97 220 

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 32 

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 1.186 

Rugstreeppad           4 1       2  1 4 1 27 6 5 

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 3 073 
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Leerlingen van Wonderwijs Wijshagen en de Vrije Basisschool Ellikom kwamen meehelpen.  
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Opraapacties: 
 
   Hellestraat Ellikom  
   Boenderstraat Ellikom & Wijshagen 
   Reppelerweg Grote Brogel 
 
De Hellestraat en Boenderstraat werden enkel 2 ochtenden, resp. 3 avonden en 1 ochtend 
gecontroleerd op dode dieren. Er werden op elke locatie 3 dode dieren geteld. Geen levend 
dier kon overgezet worden. 
De Reppelerweg werd 2-maal ’s avonds gecontroleerd op dieren op een moment van grote 
paddentrek. Er werden toen 7 dieren overgezet, en 2 dode dieren geteld. 
 

 
Overzet Esmeralda: Noordweg N73 en Steenweg Wijchmaal Peer 

 
2020 was een topjaar voor de 
paddenoverzet in Peer, met het 
hoogste aantal overgezette 
amfibieën sinds de start van de 
paddenoverzet in 2004. Met 
een totaal van 3.072 
overgezette dieren zitten we 
duidelijk in een stijgende lijn, na 
de lage aantallen van 2016 en 
2017 (resp. 889 en 759 
overgezette dieren).  
 
 

Vooral de Gewone pad deed het heel goed, met 2.458 stuks is dit ook het hoogste 
aantal overgezette padden sinds het begin van de paddenoverzet in 2004. Ook de 
Bruine kikker met 501 stuks t.o.v. 414 vorig jaar, is duidelijk aan een opmars bezig. 
Maar we zijn nog lang niet aan de 1.098 overgezette Bruine kikkers van 2005. Terug 
van weggeweest is de Groene kikker blijkbaar. Er werden 21 Groene kikkers 
overgezet, een mooi aantal in vergelijking met de enkele exemplaren of zelfs geen 
Groene kikkers tijdens de afgelopen jaren. Alpenwatersalamander deed het beter dan 
vorig jaar, maar zit met 53 stuks nog steeds aan de lage kant. Het aantal overgezette 
Kleine watersalamanders bleef vergelijkbaar met vorig jaar. Er werden ook nog 77 
dode padden (verkeerslachtoffers) geteld. 
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Van de 3.072 overgezette amfibieën in 
Peer, werden er 1.606 overgezet aan de 
Noordweg (Omleidingsweg), 1.076 aan 
de Steenweg op Wijchmaal en 390 
gebruikten de tunnels onder de 
Noordweg. Het aantal amfibieën, dat 
gebruik maakte van de tunnels, lag lager 
dan vorige jaar: nl. 390 t.o.v. 434 
exemplaren. Er is duidelijk nog werk aan 
de amfibietunnels en vaste schermen. 
Een degelijke geleiding naar de tunnels is 
echt noodzakelijk. Sinds de start van de 
paddenoverzetacties in Peer in 2004 
werden er totaal 24.539 amfibieën 
overgezet. 
 
De winter van 2019-2020 was zeer zacht 
met veel regen, hierdoor kwam de 
paddentrek vroeg op gang. De schermen 
werden geplaatst op 1 februari 2020 en 
de volgende morgen zaten er al 34 
amfibieën in de emmers. Op 28 februari 
werd de eerste kikkerdril gevonden. De 
paddenoverzetactie werd dit jaar abrupt 
beëindigd door de coronapandemie. 
Wegens de mogelijke lockdown vanwege 
het coronavirus, werd door Natuurpunt 
aangeraden om onmiddellijk de 
paddenschermen op te ruimen. De kans 
was reëel dat we niet meer in groep 
buiten mochten komen. Op 17 maart 
werden de schermen met spoed 
opgeruimd. De paddentrek was toen, 
gelukkig, toch al grotendeels voorbij. 
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Dit jaar was er ook geen publieke 
paddenoverzet aan de Esmeralda. Wel 
waren er enkele gezinnen met kinderen 
die op eigen initiatief kwamen mee helpen 
met de paddenoverzet. Het Biotechnicum 
uit Bocholt is ook dit jaar 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 2020 

Alpenwatersalamander 77 208 161 113 146 178 206 174 152 94 48 63 93 43 36 25 53 

Kleine watersalamander      1  1 2 10 1 9 14 15 5 45 39 

Bruine kikker 137 1.098 526 228 271 141 160 154 279 367 211 128 109 110 446 414 201 

Groene kikker 23 47 14 7 3 1  3 1 2 2 3 4 6 0 0 21 

Gewone pad 964 1.343 1.578 635 749 680 662 571 666 821 676 779 669 585 1.097 2.177 2458 

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 3.072 
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Verloop van de overzet in 2020 (dieren per dag) 

 
In den Damp Gestelstraat Wijshagen 

 
Brogelerweg Ellikom 

 
Esmeralda Noordlaan Wijchmaal 

 Freddy Janssens & Robert Van Dingenen 
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ZWERFVUILINZAMELING PEER 10 OKTOBER 2020 
Een actie van Limburg.net 
 
De geplande acties in Peer en Oudsbergen op 21 maart werden omwille van de coronacrisis  
geannuleerd. 
De stad Peer liet de actie Peer Proper wel doorgaan op 10 oktober.  
In Peer werden door vrijwilligers van Natuurpunt het Milieu-en Natuurleerpad Mullemer Bem-
den, de bermen van de staten 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 bij de Vallei van de 
Abeek netjes opgeruimd. 
Voor beide locaties is er in totaal langs 10 km wegen opgeruimd. 
Natuurpunt droeg bij aan een proper milieu en aan een natuurlijkere omgeving. Ook bracht dat 
voor Natuurpunt geld in het laatje.   Jan Hendrikx 



                                                                                     KALENDER 2021 
 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2020 NATUURPUNT  71 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

KALENDER 
 
Verenigingsmoment Natuurpunt  
wordt gepland zodra dit veilig kan georganiseerd worden  
 
Alle activiteiten zijn omwille van de coronacrisis onder voorbehoud. 
Meer info vind je op bijgevoegde folder en in onze nieuwsbrief en website. 

 
 
Klusnamiddagen Vallei van de Abeek: elke eerste dinsdag van de maand (juli en aug. uitgezonderd) om 13u 
Zomerbeheerwerkavonden: elke dinsdagavond vanaf 29 juni tot en met 25 augustus om 19u.  
   Bijeenkomst ter plaatse 

ACTIVITEIT DATUM EN UUR LOCATIE 

Opzet paddenoverzet Gestelstraat  za 16-01 9u00 en 13u00 Gestelstraat Meeuwen 

Opzet paddenoverzet Brogelerweg  za 23-01 9u00 en 13u00 Brogelerweg Ellikom 

Opzet paddenoverzet Esmeralda za 30-01 9u00 en 13u00 Kringwinkel Peer 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 06-02 8u45 Kringwinkel Esmeralda Peer 

Plantenverkoop Oudsbergen za 13-02 10u00 Compostpunt Kapelanijstraat Meeuwen 

Wintersnoei fruitbomen za 13-02 13u30 Mgr. Broekxstraat 2 Erpekom Peer  

Wandelen bij de buren van NP Bocholt zo 14-02 14u00 Smeetshof Smeetshofweg 1 Bocholt 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 20-02 9u00 Buurthuis Ellikom 

Plantenverkoop Peer za 20-02 10u00 Gemeentelijke Technische Dienst  Industrieweg  Peer 

Wat weet je over de pad za 06-03 19u00 Buurthuis Ellikom  

Beheerwandeling/werken Dommelvallei zo 07-03 8u45 Kringwinkel Esmeralda Peer 

Peer proper 
 
Opruimactie Oudsbergen 

za 20-03 9u00 Kruispunt Hoogstraat/ Reppelerweg  Grote-Brogel 
Vredestraat Peer 
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 20-03 9u00 Buurthuis Ellikom 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 03-04 8u45 Kringwinkel Esmeralda Peer 

Verkennende wandeling Vallei van de Abeek za 17-04 9u00 Buurthuis Ellikom 

Op stap in Bosland zo 18-04 14u00 Kringwinkel Peer  

Beheerwandeling/werken Dommelvallei zo 02-05 8u45 Kringwinkel Esmeralda Peer 

Verkennende wandeling Vallei van de Abeek za 15-05 9u00 Buurthuis Ellikom 

Een 1ste stap naar een ecologisch leven  wo 19-05 20u00 Eco on my mind Solterweg 4 Bree Tongerlo  

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 05-06 8u45 Kringwinkel Esmeralda Peer 

Nachtzwaluwwandeling vr 11-06 21u30 Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 19-06 9u00 Buurthuis Ellikom 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei zo 04-07 8u45 Kringwinkel Esmeralda Peer 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 07-08 8u45 Kringwinkel Esmeralda Peer 

Molenwandeling met bierproverij zo 08-08 14u00 Hoogmolen Hoogmolenweg Ellikom  

Zomersnoei steenfruit za 21-08 13u30 Mgr. Broekxstraat 2 Erpekom Peer  

Duinengordelwandeling zo 29-08 14u00 Parking voetbalterrein Nevok Groenstraat Gruitrode  

Beheerwandeling/werken Dommelvallei zo 05-09 8u45 Kringwinkel Esmeralda Peer 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 18-09 9u00 Buurthuis Ellikom 

Zintuigenwandeling zo 19-09 14u00 Zomerterras Aen de Bullenschool Bullenstraat 25 Meeuwen    

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 02-10 8u45 Kringwinkel Esmeralda Peer 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 16-10 9u00 Buurthuis Ellikom 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei zo 07-11 8u45 Kringwinkel Esmeralda Peer 

Dag van de Natuur – Gezinsactiviteit za 27-11 9u00 en 14u00 Buurthuis Ellikom 

Beheerwandeling/werken Dommelvallei za 04-12 8u45 Kringwinkel Esmeralda Peer 

Winter rond de Dommel zo 12-12 14u00 Kringwinkel Peer 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 18-12  9u00 Buurthuis Ellikom 
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http://www.abeek.waarnemingen.be/
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