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VOORWOORD 
 
 
Op het eind van 2021 maken we de balans op van het voorbije jaar. 
Corona blijft ons leven beïnvloeden. Maar we leren er ook mee leven. Als we de nodige voor-
zichtigheid opbrengen, kunnen we nog veel aangename ervaringen beleven. 
In de vrije natuur is er veel mogelijk en dat hebben we dit jaar ook ondervonden. Wandelingen, 
beheerwerken en natuurstudie konden perfect doorgaan met respect voor de basisregels te-
gen Covid-19. Ook de individuele wandelaar heeft kunnen genieten van de rust en schoonheid 
van onze natuurreservaten. Door de natte zomer was het moeilijk voor ons om de paden be-
gaanbaar te houden. Het vochtige weer stimuleerde de plantengroei, mede door het hoge 
stikstofgehalte in de bodem en grondwater. We moesten regelmatig aan het werk om de hinder 
langs de wandelpaden te verminderen. We moeten ons aanpassen aan de veranderingen die 
op ons af komen. 
 
En zo komen we bij de problematiek rond de klimaatopwarming. De gevolgen laten zich dage-
lijks voelen, overal ter wereld. Dit jaar hebben we een natte zomer gehad, veel te nat op som-
mige plaatsen, met veel schade tot gevolg. Wat moet dat geven als de temperatuur van de 
aarde nog toeneemt. In ons werkingsgebied regent het normaal wel minder, tenzij die trend 
ook gaat veranderen. De regen dringt ook gemakkelijk door in onze zandgronden. 
Wij moeten ons meer verdedigen tegen de droogte. Al was dat dit jaar niet aan de orde, de 
zomers zullen warmer worden. Die trend is al jaren bezig en gaat niet ombuigen als we CO² 
blijven uitstoten. Als de warme golfstroom die nu langs de kusten van West-Europa naar het 
noorden vloeit stilvalt kan het hier ook kouder worden. Daarnaast zal de stijging van de zee-
spiegel voor ernstige problemen zorgen in grote delen van de wereld. Om de droogte te be-
strijden moeten we het beperkte water dat in onze streken valt zo lang mogelijk vast houden. 
Nog maar enkele decennia geleden werden grote gebieden gedraineerd waar er nu water te 
kort is. Daarom moeten onze grachten en beken zoveel mogelijk verontdiept worden, zodat de 
bovenste grondlagen meer water kunnen bevatten. Kempische beken zijn van nature ondiep 
en overstromen tijdelijk bij hevige regen. Na korte tijd vloeit het water terug in de beek. Een 
bijkomend voordeel van tijdelijke overstromingen is dat kwetsbare benedenstroomse gebieden 
beter beschermd worden tegen wateroverlast. De beken zullen ook minder onderhoud nodig 
hebben, wat weer goed is voor de biodiversiteit in en rond de waterlopen. 
 
Wij doen in de mate van het mogelijke ook mee aan het Blue-dealbeleid van de Vlaamse 
regering. Zo zullen we in dit kader het beheer van de Elisabethbronnen in Meeuwen op ons 
nemen. Het Vlaams gewest heeft deze vijvers daarvoor aangekocht. Rond de Dommel wordt 
een riviercontract uitgewerkt. Daar nemen we ook deel aan. De zandgroeve Winters in  Grote 
Brogel zal binnen enkele jaren afgewerkt zijn. De stad Peer zal dan eigenaar van de groeve 
worden en Natuurpunt zal het beheer uitvoeren. Daarom werken we nu al samen met het 
bedrijf om het terrein optimaal in te richten. In het voorjaar 2022 zullen we het beheer van het 
westelijk deel van de zandgroeve op ons nemen.  
 
Mij rest er nog om u allen het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. 
 
 

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  
Natuurpunt Limburg vzw 
Jan Hendrikx en Freddy Janssens 

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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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: 506 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 

2021 131 193 327 
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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 en onze tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief. 
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 “Gift 8830 Vallei van de Abeek” of “Gift 8093 Dommelvallei Peer”, 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/


                                                                              AFDELINGSWERKING 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2021 NATUURPUNT  6 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

BELEIDSWERKING 
 
NATUUR STIKT?! 

 
Natuurpunt wil de natuur niet laten stikken in een overvloed aan stikstof. 
We willen ook zo snel mogelijk een degelijke en duurzame oplossing voor het probleem dat 
onze natuur bedreigt. Vandaar dat Natuurpunt probeert te wegen op het Vlaams beleid. 

 
Zelf zijn we als afdeling ook altijd bezorgd geweest om de kwaliteit van onze omgeving en van 
de natuur. Dikwijls op de achtergrond, in werkgroepen of in direct overleg, proberen we te 
wegen op het gemeentelijk beleid.  
 
Als daarbij onze al schaarse natuur in gedrang kan komen, 
zoals bij grondwaterwinningen, dan dienen we bezwaren in. 
Dikwijls zonder succes. Maar enkele keren wel met succes 
als ook de cumulatieve effecten van meerdere grondwater-
winningen een impact hebben op Europees beschermde na-
tuur. Of wanneer de winningen kunnen zorgen van versprei-
ding van verontreinigd grondwater. 
Alleszins worden sinds juni van dit jaar (2021) grondwater-
winningen voor laagwaardige toepassingen (beregening 
landbouwgewassen) slechts vergund voor een periode van 
10 jaar en niet meer onbeperkt in tijd. Dit gezien het wijzi-
gende klimaat en de onzekere gevolgen hiervan. Hierdoor 
kunnen vergunningen voor het oppompen van grondwater 
opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd worden. De op te pom-
pen jaardebieten worden nu ook beperkt tot maximaal 1.000 
m³ per ha te beregenen oppervlakte. 
 
Ook zijn we als afdeling bezorgd om de bereikbaarheid van 
de natuur voor iedereen en ook de bereikbaarheid van onze 
percelen voor het beheer.  
Al te veel trage wegen zijn in onbruik geraakt en zijn inge-
nomen. We willen ze in hun oorspronkelijke functie herstel-
len. Met de stad Peer en gemeente Oudsbergen wordt daar-
over druk overlegd. 
 

Freddy Janssens 
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WERKING KERN DOMMELVALLEI PEER 2021 
 
2021 was een vervolg op het coronajaar 2020, misschien met wat minder maatregelen, toch 
waren er de beperkingen en was het wat moeilijker om activiteiten te organiseren. Maar onze 
vrijwilligers hebben zeker niet stilgezeten. 
Eén van de eerste acties die we ondernemen, 
in januari, is het opzetten van de schermen 
voor de paddenoverzet aan de Noordweg N73 
en de Steenweg op Wijchmaal in Peer. Van 
zodra de schermen staan, worden dagelijks de 
padden door vrijwilligers over gezet. In februari 
hebben we enkele omgewaaide bomen 
opgeruimd van het populierenbos aan ‘De 
Geerkens’. Deze lagen op de omheining van 
de aangrenzende weide. Ook werd de 
boomopslag rond de knoflookpadpoel 
uitgetrokken. Op 24 februari kwamen de 
leerlingen van het Biotechnicum meehelpen 
met de paddenoverzet. Jaarlijks bezoekt de 
klas ‘Groen en natuur’ de paddenoverzet, dit 
jaar gebeurde dat om praktische redenen in 
Ellikom. Enkele vrijwilligers begeleidden hen 
hierbij. In maart werd een houtkant aangeplant 
langs de Tettelveldweg. In april was de 
paddentrek voorbij en werden de schermen 
voor de paddenoverzet opgeruimd. Jaarlijks 
ringen we een flink aantal Amerikaanse 
vogelkersen. In juni hebben we in het pas 
gekochte bos aan de ‘Hoog Horste’ de 
vogelkers onder handen genomen. Op 20 juni 
vond er een terreinbezoek van de Slobkousjes 
en onze kern aan de omgeving van ‘Het huis 
in ’t Veld’ plaats. Het doel was om een beeld 
van de vegetatie te krijgen en het beheer te 
bepalen. Nog in juni werd het pad van de 
Tettelveldweg naar de poel aan ‘De Geerkens’ 
gemaaid. Op een zonnige zondagvoormiddag 
in juli hebben we de omgeving van de Bollissenbeek verkend. De brandnetels op het perceel 
Grobben werden in augustus gemaaid, de bramenkoepels op dit perceel worden behouden en 
krijgen zo meer kansen. Begin september werd het pad aan de Wasput gemaaid. Nog in 
september hebben we met een aantal vrijwilligers meegedaan met de jaarlijkse 
zwerfvuilopruimactie ‘Peer Proper’. In oktober werden, aan ‘De Niersen’, wilgen geknot, een 
takkenwal gemaakt en de poel geruimd. Op 7 oktober vond de VOET-dag van het 
Agnetencollege plaats. De leerlingen hebben wilgenopslag rond de poelen afgeknipt en 
overhangende takken langs het wandelpad afgezaagd. Met de takken werden wallen gemaakt, 
waar de dieren in kunnen schuilen. Enkele van onze vrijwilligers hebben alles in goede banen 
geleid. Begin november hebben we met onze kern een verkenningswandeling gemaakt door 
enkele pas gekochte percelen in de Boomer Bemdens. De ‘Dag van de Natuur’, eind 
november, is altijd één van de jaarlijkse hoogtepunten, waar we met onze kern zeker aan 
deelnemen. Dit jaar ging dit evenement door aan de Slagmolen in Ellikom. Als laatste activiteit 
dit jaar, was er de wandeling ‘Winter rond de Dommel’ en werd het jaar afgesloten aan een 
gezellig vuur met een verwarmende drank en lekkere koek. 

Robert Van Dingenen 
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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
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 2021 werd 3,45 ha aangekocht. We verkregen 0,52 ha door een schenking (overeenkomst 
in 2020, akte in 2021). 
Voor 1,66 ha moet de notariële akte volgend jaar nog getekend worden.  
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt eind 2021: 234,97 ha.  
Een oppervlakte van 203,17 ha is in eigendom, voor een oppervlakte van 32,29 ha is er een 
(huur)overeenkomst. 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in: 
Meeuwen: Plockroy het gehucht (0,76 ha) 
  Vliegeneindebemden (0,87 ha)  
  Slagmolenbemden (0,47 ha) 
  Luytheggerheide (0,91 ha) 
Grote Brogel: Stikheide (0,93 ha) 
Reppel: Reppelerbemden (0,03 ha) 
 

 
 
181,76 ha is momenteel erkend als natuurreservaat.  
Eind 2021 werd een omzettingsdossier ingediend voor 225,73 ha. Het beheerplan voor het 
natuurreservaat Vallei van de Abeek werd hierbij aangepast aan o.m. de nieuwe regelgeving 
en plannen voor de realisatie van Europese natuurdoelen en werd uitgebreid met 44,0 ha. 
Een toegankelijkheidsreglement werd opgemaakt. Dit werd goedgekeurd door het ANB in 
augustus. De toegankelijkheid van wegen en paden door het natuurgebied werden aangeduid 
met bordjes.  

NATUURPUNT vzw                                                             8830   Natuurreservaat ABEEKVALLEI       Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

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

AANKOPEN                                                                                                                                                                                        

STAND 01-01-2020 199 20 26

De Decker fam. PE 3 C 37E Grote Brogel Stikheide 3 19-nov-20 07-apr-21  52 15

Klinkers Tony OU 1 A 183b Meeuwen Slagmolen bemden 3 03-dec-20 25-feb-21  25 20

Smeets Michel OU 1 A 58c Meeuwen Luytheggerheide 3 10-jun-21 21-okt-21  90 76

Hendrickx - Peeters OU 1 C 976, 977 Meeuwen Vliegeneindebemden 2 10-jun-21 21-okt-21  32 70

Vandegoor-Janssens BO 2 A 246c, 247a Reppel Reppelerbemden 4 30-jul-21 25-okt-21  3 10

Niggebruggen OU 1 C 990 Meeuwen Vliegeneindebemden 2 30-jul-21 25-okt-21  27 10

STAND 01-01-2021 201 51 27

Geerkens cons. OU 1 C 983c, 983d Meeuwen Vliegeneindebemden 2 14-okt-21  27 60

Goffart Julien PE 3 C 36v Grote Brogel Stikheide 3 30-jul-21  41 33

Koppelmans Maria OU 1 A 955a Meeuwen Slagmolen bemden 3 12-dec-21  21 50

Meeus Yvo en cns. OU 2 B 152b, c, d Wijshagen Plockroy het gehucht 2 18-dec-21  75 60

203 17 30
  29  89  63

Oudsbergen 1  16  12  68

Peer   57  14  99

TOTAAL 203  17  30

Geen aktes

STAND 01-01-2020 32  28  52

Totaal huur                                           9  63  40

Oudsbergen   17  13  63

Peer   5  51  49

TOTAAL 32  28  52

ALG. TOTAAL                                                                                       39  53  03

Oudsbergen 133  26  31

Peer   62  66  48

TOTAAL 235  45  82

Bocholt                      

Bocholt                      

HUUR

Bocholt                      

Bocholt                      
19%

M-G
52%

Peer
27%

Verdeling 
beheerde 

oppervlakte 

20  00  00

40  00  00

60  00  00

80  00  00

100  00  00

120  00  00

140  00  00

160  00  00

180  00  00

200  00  00

220  00  00

240  00  00
Evolutie oppervlakte in beheer (ha)
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Regulier beheer 
 
De sociale werkplaats ‘Natuur- en Landschapszorg’ zorgde zoals de voorgaande jaren 
voornamelijk voor het reguliere maaibeheer. 
De parkrangers van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (Sociale werkplaats De 
Winning) maaiden 2 maal de wandelpaden (inbegrepen de plankenpaden).  
 
Inrichtingswerken 
 
Een enkele bosaanplanting werd in het voorjaar uitgevoerd Aen de Slagmolen: bij de 
bosaanplant van Vigor werd een halve hectare compenserende bebossing uitgevoerd. 
In maart werd onder de hoogspanning door Elia een strook bos van 65 m breedte gekapt. 
2 vroegere weekendverblijven werden terug bereikbaar gemaakt: omgevallen bomen werden 
door vrijwilligers verwijderd. De opruiming is voor 2022 gepland. 
In 2022 wordt er verder gegaan met de vervanging van het plankenpad in Reppel. 
 

Beheerteam en anderen 
 
Op een 8-tal zaterdagvoormiddagen en op de eerste dinsdagnamiddagen van de maand 
werden beheerwerken uitgevoerd. Elke dinsdagavond in de zomermaanden werden, als het 
weer het toeliet, de handen uit de mouwen gestoken.  
Heel geregeld werd er ook buiten die dagen individueel of in heel kleine groepen gewerkt.  
 
De Dag van de Natuur (27 november) werd 
heel wat werk verricht: een 25-tal mensen 
maaiden bramen- en berkenopslag, kapten 
boomopslag rond een vijver, herstelden een 
trap en verbeterden wandelpaden met 
houtsnippers. 
 
Door het jaar werd weer heel veel werk 
geleverd: aanbrengen van houtsnippers op 
drassige wandelwegen, 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 en gevaarlijke dode 
bomen, herstel van picknickbank, 
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.  
De leerlingen middelbaar van Agnetendal 
staken ook de handen uit de mouwen. 
 
Bedankt allemaal! 
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GALLOWAYS 
 
Dit jaar konden de galloways op 5 mei zonder problemen van het Smeetshof terug gebracht 
worden. 
De twee ossen en een koe werden afgezet in de weide onder het Ooievaarsnest en de drie 
koeien met hun 3 kalfjes op het Monshof. Het omgekeerde van vorig jaar. 
Ze bleven er tot 29 november. Toen werden de 9 dieren terug naar het Smeetshof gebracht 
voor overwintering. Drie dagen later werd een koe dood gevonden. Doodsoorzaak 
onbekend. 
 
SCHAPEN EN GEITEN 
 
Van 2 mei tot 20 mei zette schapenhouder Stijn De Vroey een kudde van 80 schapen en 
lammeren (Veluwse heideschapen en Ardense voskoppen) en 5 geiten  in om de graslanden 
en heide  bij de Molenberg, Aen de Slagmolen, Steenbroek, Exelmanshofsveld te begrazen.  
Een tweede begrazing zonder de lammeren gebeurde er tussen 21 juli en 11 augustus. 
Gestelbemden; Bullen (Groote Heide) en Donderslag (Grote Heide) werden begraasd 
tussen 25 juni en 20 juli en tussen 22 augustus en 10 september. 
 
Ook rond het Monshof wordt er al lang met schapen (na)begraasd.  
Enkele percelen op Vliegeneinde en Gestelbemden werden ook begraasd met schapen. 
 

EZLS EN PAARDEN 
 
3 ezels graasden op een 
perceel in de Voorbroeken. 
2 paarden en een pony 
graasden op een perceel aan 
de Molenberg. 
2 paarden graasden in het 
najaar ook op de Monshof. 
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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 2021 geen bijkomende percelen gehuurd of aangekocht. 
De oppervlakte van het natuurreservaat gelegen in deze zone bedraagt 20,29 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
In deze zone werden dit jaar geen inrichtingswerken uitgevoerd. De percelen Donderslagheide 
en de Bullen werden begraasd door schapen eind juni - half juli en eind augustus - half 
september. 
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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 twee locaties percelen aangekocht: 

- Vliegeneindebemden: 2 weekendverblijven met vijver en een elzenbroekbos (0,87 ha). 
- Plokroy het gehucht: 1 weekendverblijf met vijver (0,76 ha) 

De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 48,28 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
Het grote hooiland op de Goorten werd door de ploeg gemaaid. Ook de percelen bij 
Kapelstraatje werden gemaaid. Een klein deel van Vliegeneinde werd begraasd door schapen. 
De percelen in de Voorbroeken werden door een landbouwer eenmaal gemaaid.  
3 ezels begrazen een grasland in de Voorbroeken (Broekkantstraat). 
De hoge draad rond een vijver bij de Goorten werd door de ploeg verwijderd. 
De vrijwilligers maakten de toegangen naar de op te ruimen weekendverblijven in de 
Vliegeneindebemden vrij. 
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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 3 locaties percelen bij: 

- Luytheggerheide: sierplantenkwekerij (0,91 ha) 
- Slagmolenbemden: 2 weekendverblijven (0,47 ha) 
- Stikheide: paardenweide (0,54 ha) en dennenbos (0,28 ha) 

De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 71,17 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 nog steeds ingenomen werd voor maïs.  
De graslanden Aen het Kwaed Straetje werden tweemaal gemaaid. 
Het Molenpad bij de Erpecommerbemden werd in het voorjaar opgeknapt met houtsnippers. 
Veel tijd werd hier in de zomer weer gestoken in de bestrijding van reuzenbalsemien langs de 
Abeek. De wiglo (wilgenhut) werd enigszins hersteld. 
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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 2021 op een enkele 
plaats 2 heel kleine percelen gekocht: 
- Reppelerbemden: 0,03 ha  
De totale oppervlakte bedraagt momenteel 
97,50 ha, waarvan 39,53 ha in Reppel. 
 
Inrichting en beheer:  
De weides onder het Ooievaarsnest en bij 
het Monshof werden begraasd door 
gallowayrunderen. Het Monshof zelf werd 
begraasd door schapen en 2 paarden. Het 
grasland aan het Steenbroek (tip) werd 
terug intensiever gemaaid. 
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 bleef de in oktober vorig 
jaar gezaaide wintergerst en rogge staan 
voor de vogels. 
Zoals elk jaar werd ook de haag rond het 
Monshof gesnoeid. 
Op het Monsveld werd het hakhoutbeheer 
van de houtkanten voortgezet door de 
school Agnetendal. De klas van Reppel 
ruimde het snoeihout op bij de vijver aan de 
vogelkijkhut achter het Monshof. 
 
De Sociale werkplaats maaide zoals elk jaar de hooilanden van Exelmanshofsveld-
Schoutenhofsveld, Molenberg, Oyevaersnesthofsveld, 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. 
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Een halve hectare bos werd aangeplant binnen de afrastering op het grasland Aen de 
Slagmolen, dit ter compensatie van een elders uitgevoerde ontbossing. 
De oude garagebox bij de 
Slagmolen werd gesloopt en 
afgevoerd. 
 
Leerlingen van Grote Brogel 
brachten houtsnippers aan op 
het plankenpad in de weide 
onder de Ooievaarsnest. 
 
Bij de Dag van de Natuur op 27 
november werd voornamelijk de 
opslag van berk en bramen bij 
kleine heide en in het grasland 
Aen de Slagmolen gemaaid en 
de hoge opslag rond de 
schapenweide en vijver gekapt. 
De afgezaagde opslag wordt 
verhakseld. Het houthaksel werd 
uitgespreid over de natte delen 
van wandelpaden aan het 
Steenbroek Reppel.  
 
De leerlingen van Ellikom 
hielpen houtopslag verhakselen. 
Het hakselhout werd gebruikt 
voor de verbetering van het 
wandelpad bij de vroegere 
slagmolen. 
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Natuurontwikkeling Groeve De Ongerij Grote Broegel 
 
Na meer dan 60 jaar uitbating, nadert de zand- en kiezelgroeve aan de Reppelerweg en de Hoogstraat 
in Grote Brogel haar eindafwerking. De eerste vergunning werd door de Bestendige Deputatie in 1958 
verleend voor een lokale openluchtgroeve voor het winnen van zand en kiezel met dieselkraan. 
 
In het voorjaar 2009 werd het BPA De Ongerij goedgekeurd. Dit BPA veranderde de 
gewestplanbestemming ‘ontginningsgebied met nabestemming bosgebied’ grotendeels naar 
‘ontginningsgebied met nabestemming natuurontwikkeling’. Er werd aangenomen dat de opvulling van 
de groeve niet realiseerbaar was. 
De natuurstreefbeelden werden vastgelegd. Volgende ecotopen zijn, na de ontginning, na te streven: 
▪ pioniersvegetaties van oevers, 
▪ droge, schrale soortenrijke graslanden, 
▪ heide en bremvegetaties. 
 
In januari 2022 worden de westelijke oevers afgewerkt. 
Uitgezonderd de oeverzone bij Vandeweyer, gaat het beheer van de groeve over naar Natuurpunt. 
Om een maai- en begrazingsbeheer mogelijk te maken worden de oevers nu zo veel als mogelijk 
afgeschuind.  
In een volgende fase worden nog plas-draszones en een nieuwe oeverzwaluwwand gecreëerd. 
Er ontwikkelden zich al mooie schraalgraslandvegetaties, met Veldparelmoervlinder als bijzondere 
soort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Bollis-

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

Veiligstelling:  

In 2021 werden in deze zone 4 aankopen gedaan voor totale oppervlakte: 5,0806 ha: 

- Aen de Kloosterhoef: Peer 1F 613a en 614, verbost hooiland, 

- Aen de Geerkens: Peer 1F 883a, populierenbos. 

- De Hoog Horste: Peer 4A 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 65 en 66, verboste hooilanden met 

houtkant. 

- Hegger Bampd – Boomer Bemden: Peer 1F 455, 456, 534A en 535, verboste hooilanden 

met houtkant. 

De oppervlakte in deze zone bedraagt 66,05 ha. 

Inrichting en beheer:  

Het raster van de weide aan de Blijlever werd door de ploeg gedeeltelijk vernieuwd (enkel de 

kleine weide). Met de softrack werden volgende percelen door de ploeg gemaaid: het hooiland 

aan de meander in de Molen Bemden, het hooiland aan de Hoog Horste, het hooiland Aen 

den Dijk en de Biezenbampd aan de Boomer Bemdens (Broekstraat). 

Via gebruikersovereenkomsten werden volgende werken uitgevoerd: 

- bloemenweide ingezaaid aan de Hoog Horste 

- gehooid en begraasd door koeien aan de Blijlever – Mullemer Bemden 

- gehooid aan de meander in de Dommel – Mullemer Bemden 

- begrazing door schapen in de wei aan de Molen Bemden 

- begrazing door koeien in de wei aan de Klein Bemkens 

- gehooid en begraasd door paarden in de wei aan de Broekstraat – Boomer Bemdens. 

De gebruikersovereenkomst voor schapenbegrazing aan de Blijlever – Mullemer Bemden 

werd stopgezet, evenals deze voor paardenbegrazing aan de Hoog Horste. 

De vrijwilligers van de Kern Dommelvallei Peer hebben: 

- Amerikaanse vogelkers geringd op de nieuwe percelen aan de Hoog Horste 

- het perceel Grobben gemaaid aan de Tettelveldweg 

- pad gemaaid aan de Wasput 

- wilgen geknot, takkenwal gemaakt en poel geruimd aan De Niersen 

- omgewaaide bomen opgeruimd en wilgenopslag rond de poel verwijderd Aen de Geerkens  

- houtkant geplant aan de Tettelveldweg 

- wandelpaden gemaaid Aen de Geerkens. 
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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 2021 

geen percelen gekocht of ge-

huurd. 

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 2021 
 
Voor 2021 mochten we, met inachtname van de coronavoorschriften, 
een geslaagde natuureducatie ervaren. De kinderen en de leerkrachten 
zijn zich zeer bewust van het belang van natuurbehoud.  
Vanaf november heeft Tina Coenegracht het Educatief Natuurbeheer 
overgenomen van Maxim Geunis. We wensen Tina veel succes als 
educatief medewerkster. 
 
 

School  Datum ll. Gebied Activiteit 

Sint-Elisabeth  
Wijchmaal 
klas 5 type 6  

ma 11 jan. 2021 14 Resterheide Hechtel Heidebeheer 

ma 31 mei 2021 14 Resterheide Hechtel Natuurontdekkingstocht 

Biotechnicum Bocholt woe 24 feb. 2021 4 Brogelerweg Ellikom Paddenoverzet 

VBS Ellikom  
3de graad 

vr 26 feb. 2021 13 Brogelerweg Ellikom Paddenoverzet 

vr 11 juni 2021  12 Aen de Slagmolen  
Ellikom 

Natuurontdekkingstocht, 
bushcraft en bekentocht 

ma 13 dec. 2021   Aen de Slagmolen  
Ellikom 

Houtopslag versnipperen 
en wandelpad opmaken 

Klim-op Meeuwen  
klas 6A en 6B  

ma 1 maart 2021 42 Vliegeneinde  
Meeuwen 

Houtopslag kappen  

Klim-op Plockroy  vr 19 maart 2021 14 In de Damp, Kolisbergen 
en Gestelbemden 

Paddenoverzet, wande-
ling houtopslag kappen  

Sint-Elisabeth Wijchmaal  
klas 10+13 type 9  

ma 3 mei 2021 13 Resterheide Hechtel Beheerwerken 

do 17 juni 2021 13 Resterheide Hechtel Wateronderzoek  
en wandeling 

De Puzzel  
Kleine-Brogel  

ma 3 mei 2021 18 Hoksent Eksel  Beheerwerken 

di 11 mei 2021 18 Hoksent Eksel  Natuurontdekkingstocht 

VBS Ellikom  
2de graad  
Bij-zonderproject 

do 6 mei 2021 20 Meeuwerkant Ellikom Inzaai perceel  
bijenhotel 

do 24 mei 2021 20 Meeuwerkant Ellikom Determineren en tellen 
bijen 

Pieter Bruegel  
 Grote Brogel  

di 15 juni 2021   16 Aen de Slagmolen  
Ellikom en Aabemden  
Grote Brogel 

Natuurontdekkingstocht 
en picknick  

do 18 nov. 2021 21 Vallei van de Abeek Gebieds- en  
beekwandeling 

Pieter Bruegel Erpekom do 18 nov. 2021 5 Erpecommerbemden 
Erpekom 

Graslandbeheer  
Erpecommerbemden 

Agnetencollege Peer do 7 okt. 2021 46 Monsveld en Monsbem-
den Reppel  

Houtkantenbeheer 

do 7 okt. 2021 42 Mullemerbemden Peer  Wandelpaden en  
poelen vrijmaken 

 
Jan Hendrikx 
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CURSUSSEN 
 
Snoeicursus fruit 14 augustus 2021 
 
Zoals vorig jaar was Mieke Vertongen en haar man gastheren voor een cursus zomersnoei 
steenfruit in hun jonge boomgaard aan de Neerstraat in Beek. Velt Peer en Natuurpunt Meeu-
wen-Gruitrode & Peer waren de initiatiefnemers. Pierre Zanders gaf de les.  
 
De eerste aandacht ging natuurlijk naar de zomersnoei van het steenfruit. Na 6 jaren snoei is 
het resultaat zichtbaar en krijgen de cursisten, in combinatie met deze snoei, een goed beeld 
van het nut en noodzaak van een gerichte snoei. De juiste vormsnoei tijdens de eerste jaren 
is zeker een pluspunt. 
 
Naast deze snoei had Pierre Zanders aandacht en praktische tips om ruimte en licht en daar-
door leven in de fruitbomen te brengen. Dit als extra stimulans om deze fruitbomen een boost 
te geven naar opbrengst en gezondheid. 
Op vraag van de cursisten gaf Pierre een demonstratie hoe kleinfruit gesnoeid moet worden. 
Ook hier gaf hij de laatste ontwikkelingen naar aanplant en vorm. De cursisten waren best 
tevreden met de gekregen info en praktische snoeitips.  
 
Wat zeker in de smaak valt bij de mensen is het napraten en uitwisselen van tips en trucs bij 
een boekenstand van Velt en zelfgemaakte hapjes en drank van de gastheren. 
 

 
Jan Hendrikx
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BIODIVERSITEIT: WWW.WAARNEMINGEN.BE  
 
In 2008 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 nu meer dan 49 
miljoen waarnemingen en 112.800 geregistreerde gebruikers. 
Het aantal gebruikers nam met liefst 80% toe gedurende 2021. 
Veel nieuwe gebruikers kwamen er bij door de handige 
soortherkenningstool ObsIdentify. Zoek je wat uitdagingen? 
ObsIdentify beloont je met badges en daagt  uit met challenges. 
 
Waarnemingen.be en wereldwijd Observation.org zijn een onmisbare bron van informatie 
geworden voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbeleid. 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 1.911 waarnemers meer dan 266.000 unieke soortwaarnemingen ingegeven 
in ons werkingsgebied (Oudsbergen, deel Meeuwen-Gruitrode, Peer en deel van Bocholt). 
Ook werden 40.710 gegevens van vóór 2008 ingevoerd. 

In 2021 werden bij ons door 1.035 waarnemers 31.950 unieke waarnemingen gedaan van 
2.978 soorten. In 2020 werden door 474 waarnemers 25.014 unieke waarnemingen gedaan 
van 1.919 soorten. 
Dat maakt dat met 118% meer waarnemers, er 28% meer waarnemingen en maar liefst 55% 
meer soorten genoteerd werden. 
 
Het aandeel waarnemingen ingegeven via de 
app ObsIdentify bedroeg 39% van het totaal 
aantal waarnemingen. 

 
Soorten die via ObsIdentify het meest ingegeven 
worden zijn: planten, paddenstoelen, nacht-
vlinders, kevers en dagvlinders. 
ObsIdentify wordt niet voor alle soortgroepen 

even frequent gebruikt. De volgende soortgroepen scoren het hoogst wat het gebruik van 
ObsIdentify aangaat: weekdieren, wantsen-bladluizen-cicaden, paddenstoelen, andere 
ongewervelde (spinnen) en kevers. 
Nog anders is het aandeel dat van de ObsIdentify ook goedgekeurd (gevalideerd) kan worden. 
In afnemend aandeel: sprinkhanen-krekels, wantsen-bladluizen-cicaden, vogels, andere 
insecten, nachtvlinders en dagvlinders.  
55% van de waarnemingen ingegeven via ObsIdentify leidt ook tot een directe goedkeuring. 

waarnemingen aandeel aandeel 

ObsIdentify ObsIdentify goedgekeurd

Planten 4194 53% 56%

Paddenstoelen 3577 82% 38%

Nachtvlinders 1841 54% 83%

Kevers 1220 81% 30%

Dagvlinders 670 7% 83%

Vliegen en muggen 620 78% 9%

Wantsen, bladluizen, cicaden 574 82% 96%

Bijen, wespen en mieren 517 65% 44%

Andere ongewervelde (spinnen) 434 81% 65%

Mossen en korstmossen 347 27% 27%

Vogels 298 5% 88%

Sprinkhanen en krekels 174 48% 99%

Weekdieren 169 88% 54%

Zoogdieren 157 14% 70%

Amfibieën en reptielen 86 30% 71%

Libellen 84 22% 79%

Andere insecten 63 64% 84%

Vissen 5 63% 0%

15030 39% 55%

http://www.waarnemingen.be/
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Het totaal aantal soorten ingegeven voor ons werkingsgebied in www.waarnemingen.be 
bedraagt 3.115 goedgekeurde soorten. 
1.172 soorten konden (nog) niet gevalideerd worden, deels omdat er onvoldoende bewijs is of 
omdat de waarnemer zelf onzeker is over de waargenomen soort. 
 
In 2021 bedraagt het aantal nog niet eerder waargenomen goedgekeurde soorten 245, 
ingegeven in waarnemingen.be 
 

ZELDZAME 
SOORTEN VAN 2021  
 
In totaal werden in 2021 in het gebied 
Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt (deel tot 
aan het kanaal) 1.027 goedgekeurde 
waarnemingen (5% van het totaal aantal 
waarnemingen) gedaan van 222 zeldzame 
soorten en 31 zeer zeldzame soorten. 
Hiervan zijn er 40 nieuw voor 2021 te 
noemen. 
 
Een 7-tal (zeer) zeldzame paddenstoelen 
/zwammen kwamen de al lange lijst 
aanvullen. 
Van de 7 ‘nieuwe’ plantensoorten, zijn er 6 exoten. 
 
Volgende zeldzame of zeer zeldzame insectensoorten werden voor het eerst genoteerd:  
4 soorten wantsen, 4 soorten bijen, waaronder de Kleine sachembij bij De Oudsberg, en 15 
soorten nachtvlinders. Dit naast 1 ‘nieuwe’ spinnensoort.  
De Gebandeerde wijngaardslak werd ingegeven voor Gruitrode-centrum. Deze soort wordt 
ook Turkse wijngaardslak genoemd en wordt ook voor consumptie gekweekt. 
 
Voor het eerst, sinds de vogelwaarnemingen genoteerd werden, liet een Grijze wouw zich 
opmerken. Deze dwaalgast werd 2 dagen in oktober en de laatste dag van het jaar gezien. 
 
Een nieuwe zoogdiersoort werd voor het eerst ingegeven: Gewone wasbeer werd gefilmd door 
een wildcamera bij de samenvloei van Dommel met Bollisserbeek. Oorspronkelijk kwam de 
wasbeer alleen voor in Noord-Amerika. In de jaren dertig van de twintigste eeuw is hij voor de 
pelsdierfokkerij ingevoerd in Europa en ontsnapt naar het wild. Via Duitsland is de soort 
uiteindelijk tot bij ons geraakt. Nu zijn ze vooral in de Ardennen te vinden, maar het feit dat ze 
ook al bij ons ronddwalen, is problematisch. 
 
In 2018 mochten we voor het eerst kennismaken met de Wolf. Begin 2018 vestigde wolvin 
Naya zich in de omgeving van de militair domeinen. Wolf August kwam aan begin augustus 
2018. Naya verdween spoorloos in juni 2019. Noëlla verscheen met kerstmis 2019. Van de 5 
welpen die ze kreeg in het voorjaar overleefden 2 vrouwelijke jongen het verkeer niet. Eén van 
de jongen verongelukte naast ons natuurreservaat aan de Donderslag.  
Noëlla wierp in april-mei 2022 voor de tweede maal. Minstens 5 welpen werden geboren. Een 
jonge mannelijke wolf kwam om langs weg van Meeuwen naar Helchteren (N719) op 16 
november. De overblijvende dieren van de eerste worp zijn nu op zoek naar een nieuw 
territorium. In de zomer 2022 werd een wildraster geplaatst langs de N76. De wildroosters 
houden de wolf echter niet tegen. De bouw van een ecoduct wordt voorbereid. 
De soort kwam tientallen keer in de media. De "Grote boze wolven"-fakkeltocht bracht 3.000 
mensen op de been. 
36 keren werd de soort voor ons werkingsgebied in waarnemingen.be ingegeven.  

Knoflookpad 

http://www.waarnemingen.be/
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ZELDZAME EN ZEER ZELDZAME SOORTEN WAARGENOMEN IN 2021 
 
Verwerking van waarnemingen van 2021 geëxporteerd uit www.abeek.waarnemingen.be 
Voor het eerst in 2021 waargenomen soorten zijn aangeven met (N). 
Soorten in het vet aangegeven zijn zeer zeldzaam, de andere zeldzaam. 
 

Korstmossen en mossen 

Blauw boomvorkje Abeekvallei Ellikom, Ellikom 

Duindaalder Wijchmaal 

Dwergwratjesmos Ellikom 

Grofgebogen schildmos Kleine Brogel - Dommelvallei noord 

Hamsteroortje Abeekvallei Ellikom, Abeekvallei Grote Brogel, Dommelvallei - Neerhoksent - Molhem 

Rookglimschoteltje Abeekvallei Ellikom, Dommelvallei 

Paddenstoelen 

Blauwgroen trechtertje Abeekvallei Ellikom 

Forse aardster Wijshagen 

Gewone haagbeukmeeldauw (N) Abeekvallei Reppel 

Grootsporig pluisbolletje (N) Dommelvallei - Neerhoksent - Molhem 

Grote trechterzwam Bocholt 

Klaver-roetstreepzwammetje (N) Abeekvallei Reppel 

Kroontjesknotszwam Turfven en Ruiterskuilen 

Oranje oesterzwam Turfven en Ruiterskuilen 

Rozenbladkringenzwam (N) Reppel 

Valse meeldauw van Zevenblad (N) Abeekvallei Reppel 

Vederdistelroest (N) Abeekvallei Reppel 

Vogelkersheksenbezem Peer, Peer-centrum, Mullemerbeemden 

Witte roest (N) Mullemerbeemden 

Planten 

Afghaanse duizendknoop Abeekvallei Ellikom 

Akkerleeuwenbek Meeuwen 

Bitter barbarakruid (N) Reppel 

Bolderik Abeekvallei Grote Brogel, Gruitrode, Kleine Brogel, Reppel 

Bont kroonkruid Gruitrode, Itterbeekvallei - Soetebeek, Solterheide 

Bonte leeuwenbek Peer 

Bosmuur Abeekvallei - Erpercommerbeemden, Abeekvallei Ellikom, Grote Brogel, Reppel 

Broodboom Reppel 

Bruine snavelbies Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Cosmos Ellikom, Grote Brogel, Kleine Brogel, De Oudsberg, Peer, Wijshagen 

Damastbloem Abeekvallei Reppel, Meeuwen 

Donderkruid Turfven en Ruiterskuilen 

Draadzegge Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Dreps Peer 

Duivelswandelstok De Oudsberg, Mullemerbeemden 

Eekhoorngras Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Engels gras Wijchmaal 

Esparcette Abeekvallei Meeuwen, Ellikom 

Gekroonde ganzenbloem (N) Gruitrode, Peer 

Gele lupine Abeekvallei Grote Brogel 

Grondster Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Groot akkerscherm (N) Peer-centrum 

Groot nagelkruid Turfven en Ruiterskuilen, Dommelvallei 

Groot sneeuwklokje (N) Bocholt 

Hartgespan Peer 

Hennep Bocholt 

Hyacint Wijchmaal 

Inkarnaatklaver diverse gebieden 

Jakobsladder Meeuwen, Gruitroderheide 

Japanse spirea Solterheide 

Jeneverbes Turfven en Ruiterskuilen 

Juffertje-in-het-groen Bocholt, Grote Brogel, Meeuwen, Peer, Reppel, Wijchmaal 

Kerspruim Dommelvallei 

Klein warkruid De Oudsberg 

Kleine ratelaar Abeekvallei Reppel, Grote Brogel 

Klimopwaterranonkel Kleine Brogel 

Klokjesgentiaan Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Lievevrouwebedstro Turfven en Ruiterskuilen 

http://www.abeek.waarnemingen.be/
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Liggende vleugeltjesbloem Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Mariadistel Peer-centrum, Wijchmaal 

Meisjesogen Bocholt, Grote Brogel, Gruitrode, Bokt, Reppel 

Moerashertshooi Peer – Dommelvallei 

Moerashyacint Grote Brogel, Kleine Brogel - Dommelvallei noord 

Moeraskartelblad Dommelvallei - Neerhoksent - Molhem 

Muurbloem (N) Reppel 

Muurfijnstraal Grote Brogel 

Nachtschone Bocholt 

Oosterse sterhyacint Bocholt 

Paarbladig goudveil Abeekvallei Ellikom - Grote Brogel – Reppel 

Prachtklokje Grote Brogel, Itterbeekvallei - Soetebeek, Linde (Peer) en omgeving, Peer, Wijchmaal, Wijshagen 

Reuzenzilverspar Turfven en Ruiterskuilen, Meeuwen-Gruitrode – Dorperheide 

Rimpelige cotoneaster Abeekvallei Wijshagen 

Rode dophei Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg, Wijshagen 

Ronde ooievaarsbek (N) Itterbeekvallei – Wijshagerbeek 

Rozetsteenkers Linde (Peer) en omgeving 

Slaapmutsje Bocholt, Ellikom, Grote Brogel, Kleine Brogel, Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen, Peer, Mullemerbeemden 

Steenanjer Turfven en Ruiterskuilen 

Stijve ogentroost Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg 

Straatwolfsmelk Peer-centrum 

Taxus Gruitrode, Meeuwen, Meeuwen/H.- Militair Domein, Turfven en Ruiterskuilen, Dorperheide, Wijshagen 

Trosbosbes Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Gruitrode, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Uitgespreide cotoneaster (N) Peer 

Valse kamille Meeuwen, Peer 

Veelstengelige waterbies Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Veenbies Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Venkel Bocholt, Grote Brogel 

Verspreidbladig goudveil Abeekvallei – Erpercommerbeemden – Ellikom - Grote Brogel, Reppel 

Weegbreeslangenkruid Wijchmaal 

Westerse karmozijnbes Dorperheide, Itterbeekvallei – Wijshagerbeek 

Weymouthden Itterbeekvallei - Wijshagerbeek, Wijshagen 

Wilde gagel Wijshagen 

Witte snavelbies Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Zure kers (N) Reppel 

Wantsen, bladluizen en cicaden 

Bloedpootschildwants (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Bonte dennenschildwants (N) Bocholt – Camping 

Lindenspitskop Grote Brogel, Peer-centrum 

Rood-zwarte sikkelwants Abeekvallei Wijshagen, Grote Brogel, Kleine Brogel 

Slanksprietrandwants (N) Bocholt 

Zuidelijke groene schildwants (N) Bocholt 

Libellen 

Beekoeverlibel Abeekvallei Ellikom, Zandgroeve Winters, Grote Brogel, Dommelvallei, Reppel 

Gewone bronlibel Abeekvallei Ellikom - Meeuwen, Begijnenvijvers - noord, Mullemerbeemden 

Steenrode heidelibel Grote Brogel - Zandgroeve Winters, Kleine Brogel – Vliegbasis, Itterbeekvallei  

Tangpantserjuffer Begijnenvijvers - noord, Turfven en Ruiterskuilen, Peer – Dommelvallei 

Tengere pantserjuffer Turfven en Ruiterskuilen 

Zuidelijke heidelibel Meeuwen-Gruitrode – Solterheide 

Zwervende heidelibel Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Itterbeekvallei - Itterbeek 

Zwervende pantserjuffer Grote Brogel, Meeuwen, Mullemerbeemden 

Sprinkhanen en krekels 

Boskrekel diverse gebieden 

Zwart wekkertje Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Kevers 

Dwarsvlek-wespenboktor Peer – Mullemerbeemden 

Eiken-ruigsprietboktor Meeuwen, Wijshagen 

Kleine poppenrover Turfven en Ruiterskuilen 

Muskusboktor Bocholt 

Paarse metaalboktor Grote Brogel 

Rouwende gouden tor Turfven en Ruiterskuilen 

Veertienvleklieveheersbeestje Bocholt, Turfven en Ruiterskuilen 

Voorjaarsmestkever Kleine Brogel, Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg, Solterheide 

Bijen, wespen en mieren 

Bergveldwesp Grote Brogel - Zandgroeve Winters, Turfven en Ruiterskuilen, Solterheide 

Kameelhalswesp (N) Grote Brogel, Meeuwen 

Kleine sachembij (N) Turfven en Ruiterskuilen 
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Reuzenhoutwesp Wijchmaal 

Sabelsprinkhanendoder Meeuwen, De Oudsberg 

Bruinvleugelroofvlieg Turfven en Ruiterskuilen 

Duinrouwzwever Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen 

Gouden knobbeldaas (N) Reppel 

Hoornaarroofvlieg Itterbeekvallei - Soetebeek, Turfven en Ruiterskuilen 

Hottentottenvilla Grote Brogel 

Paardendaas Bocholt, Bocholt - Camping, Wijshagen 

Rode dennenstamjager (N) Peer – Dommelvallei 

Roodpootroofvlieg Bocholt - Camping, Peer-centrum 

Stomplijfroofvlieg Grote Brogel 

Zwartdijroofvlieg Meeuwen 

Dagvlinders 

Bont dikkopje Abeekvallei Wijshagen, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 

Bruine eikenpage Meeuwen-Gruitrode – Solterheide 

Grote vos 
Abeekvallei, Dommelvallei, Zandgroeve Winters, Grote Brogel, Gruitrode, Kleine Brogel – Vliegbasis, 
Itterbeekvallei, Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen, Itterbeekvallei - Eetsevelderbeek, Peer 

Grote weerschijnvlinder Turfven en Ruiterskuilen 

Heideblauwtje Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Heivlinder 
Abeekvallei, Maastrichterheide - Meeuwen, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Turfven en Ruiterskui-
len, De Oudsberg 

Keizersmantel Peer-centrum, Wijshagen 

Kleine ijsvogelvlinder 
Abeekvallei Ellikom - Meeuwen, Grote Brogel, Itterbeekvallei - Soetebeek, Itterbeekvallei - Eetsevelderbeek, 
Solterheide, Peer, Dommelvallei, Mullemerbeemden, Wijshagen 

Kleine parelmoervlinder diverse gebieden  

Scheefbloemwitje Bocholt, Dommelvallei - Neerhoksent - Molhem, Ellikom, Grote Brogel, Meeuwen, Peer, Wijshagen 

Veldparelmoervlinder Abeekvallei Grote Brogel, Zandgroeve Winters, Peer-centrum 

Nachtvlinders 

Berkenhermelijnvlinder (N) Turfven en Ruiterskuilen, Peer-centrum 

Berkenwintervlinder (N) De Oudsberg, Wijchmaal 

Bosrankdwergspanner (N) Bocholt 

Brede w-uil Turfven en Ruiterskuilen, Peer-centrum, Wijshagen 

Dennenspinner Turfven en Ruiterskuilen 

Egale stipspanner Bocholt, Meeuwen 

Esdoorndwergspanner Bocholt 

Espenblad (N) Bocholt, Ellikom 

Fraaie korrelpalpmot Turfven en Ruiterskuilen 

Geelbruine bandspanner Meeuwen 

Geeltandboegsprietmot (N) Peer 

Geelzoommot Meeuwen 

Gehakkelde spanner Bocholt, Kleine Brogel 

Gemsmot Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Turfven en Ruiterskuilen 

Gevlekte pijluil Turfven en Ruiterskuilen 

Grauwe spaandermot Bocholt, Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen 

Grijze heidelichtmot Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Grijze herfstuil Bocholt, Meeuwen 

Groene weide-uil Kleine Brogel – Vliegbasis, Itterbeekvallei  

Groenige orvlinder Peer – Dommelvallei 

Grootvlekmospalpmot Meeuwen 

Grote reuzenzakdrager Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Grote zwartwitmot Bocholt, Ellikom 

Heideringelrups Peer-centrum 

Kajatehoutspanner Ellikom, Meeuwen 

Kleine dennenbladroller (N) Peer-centrum 

Kleine hageheld Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Klimopbladroller Abeekvallei Meeuwen, Bocholt, Kleine Brogel – Vliegbasis, Itterbeekvallei, Kleine Brogel 

Kompassla-uil Abeekvallei Meeuwen 

Kruidkersmot (N) Ellikom 

Lariksdwergspanner (N) Meeuwen 

Licht visstaartje Peer-centrum 

Lindedwergspanner (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Marmeruil Meeuwen 

Meibladroller Turfven en Ruiterskuilen 

Naaldboslangsprietmot (N) Meeuwen 

Oosterse schone Ellikom, Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen, Wijshagen 

Oranje dwergspanner Kleine Brogel – Vliegbasis, Itterbeekvallei  

Phegeavlinder diverse gebieden 
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Pronkpalpmot Turfven en Ruiterskuilen 

Purperen stipspanner Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Schaaruil Kleine Brogel, Peer-centrum 

Smalpalpmot (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Strooiselstipspanner Meeuwen 

Vale duinrietboorder Turfven en Ruiterskuilen 

Vierkantoogbladroller (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Viervlakvlinder Bocholt 

Vingerhoedskruiddwergspanner Meeuwen, Wijshagen 

Vlasbekdwergspanner Meeuwen 

Wederikdwergspanner (N) Meeuwen 

Witte hermelijnvlinder (N) Turfven en Ruiterskuilen, Opoeteren, Peer-centrum 

Zuidelijke grasuil (N) Meeuwen 

Zuidelijke tandvlinder Turfven en Ruiterskuilen 

Zwarte rietprachtmot Peer 

Andere soorten insecten 

Zwartkopmierenleeuw Gruitrode 

Spinnen 

Schouderkruisspin (N) De Oudsberg 

Struikkameleonspin Peer-centrum 

Weekdieren 

Gebandeerde wijngaardslak (N) Gruitrode 

Amfibieën en reptielen 

Boomkikker Itterbeekvallei – Itterbeek 

Gladde slang Abeekvallei - Maastrichterheide 

Heikikker Abeekvallei Meeuwen - Kolis – IndenDamp, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 

Kamsalamander Linde (Peer) en omgeving 

Knoflookpad Linde (Peer) en omgeving 

Rugstreeppad 
Abeekvallei - Maastrichterheide – Meeuwen - Wijshagen, Linde (Peer) en omgeving, Meeuwen, Meeu-
wen/Helchteren - Militair Domein, Peer, Dommelvallei 

Vogels 

Grijze wouw (N) Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Hop Kleine Brogel, Reppel 

Klapekster Abeekvallei - Maastrichterheide Peer, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer, Wijshagen 

Kraanvogel diverse gebieden 

Oehoe Abeekvallei Grote Brogel, Bocholt, Kleine Brogel – Vliegbasis, Itterbeekvallei, Neerglabbeek, Reppel 

Raaf 
Abeekvallei Meeuwen, Kleine Brogel – Vliegbasis, Itterbeekvallei, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, 
Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg, Dorperheide, Itterbeekvallei, Solterheide, Opglabbeek, Wijshagen 

Rode wouw 
Abeekvallei Bree, Abeekvallei Meeuwen, Bocholt, Bocholt - Balker Beemden, Grote Brogel, Resterheide, 
Meeuwen, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Itterbeekvallei, Peer, Wijshagen 

Vale gier Bocholt 

Velduil Abeekvallei Meeuwen, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Zwarte ooievaar Abeekvallei, Mullemerbeemden, Wijshagen 

Zwarte wouw Bocholt, Dommelvallei - Neerhoksent - Molhem, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Dorperheide, Peer 

Zoogdieren 

Damhert Neerglabbeek, Peer 

Das Itterbeekvallei - Eetsevelderbeek, Peer 

Europese bever Abeekvallei, Dommelvallei, Itterbeekvallei, Wijshagerbeek 

Gewone wasbeer (N) Dommelvallei - Neerhoksent – Molhem 

Wolf diverse gebieden 

 

Gladde slang 
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Freddy Janssens 

 
 

Hamsteroortje Ronde ooievaarsbek 

Dwarsvlek-wespenboktor 

Velduil 

Kleine sachembij 

Gewone wasbeer 
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OPVOLGING DAGVLINDERS  
 
2021: Jaar van de Atalanta 
Twee maal meer verliezers dan winnaars 
Geen enkele Kommavlinder, enkele Heideblauwtjes en weinig Heivlinders 
Houdt Veldparelmoervlinder zich nog in stand? 

 
De lente van 2021 zorgde voor een zwakke start van het vlinderjaar. Er waren nauwelijks 
zonnige periodes. In vergelijking met voorgaande jaren was het voorjaar eerder fris en nat. Dat 
kwakkelweer zorgde echter wel voor goede omstandigheden voor de rupsen. De 
voedselplanten stonden er florissant bij. Daardoor konden rupsen zich goed ontwikkelen en 
verschenen er half juli toch opvallend veel vlinders. Zo had het wisselvallige voorjaar toch een 
positief effect.  
In de zomer kwakkelde het weer wel, maar op een goede manier voor vlinders, waarbij zon en 
regen elkaar heel regelmatig afwisselden en dat was gunstig voor zowel vlinders als rupsen. 
Terwijl vlinders houden van warmte en zon, moeten rupsen het hebben van fors groeiende 
waardplanten. En aan plantengroei was er geen gebrek: water genoeg immers in tegenstelling 
tot de vorige vier zomers.  
 
In het begin van de zomer krijgen we een explosie van atalanta’s. Een aantal van deze 
trekvlinders kon overwinteren. Bovendien arriveerde in de zomer een flinke golf atalanta’s uit 
het zuiden Die hebben flink gekweekt op de brandnetels. In oktober vlogen vooral atalanta’s 
en dagpauwogen (waarvan de rupsen ook leven op brandnetels) in aantallen die minstens 5 
maal hoger liggen dan het langjarige gemiddelde.  
Enkele Kleine parelmoervlinders en Kleine vuurvlinders sloten half november het vlinderjaar 
af. 
De verwachting, dat grasland- en heidevlinders (veelal dikkopjes en zandogen) het nog 
moeilijk zouden hebben in 2021, na de voorbije droge kwam uit.  
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In 2021 werden bij ons meer dagvlinders ingegeven door meer dan dubbel zoveel waarnemers 
(233) dan het jaar ervoren. Dat ligt voor een deel nog aan de coronalockdown die meer 
mensen deed wandelen en ook naar de natuur leerde kijken.  
Automatische herkenning via de app ObsIdentify werd bijzonder veel gebruikt: 156 mensen 
(2/3 van de waarnemers) gebruikten deze app om dagvlinders in te geven. Hiervan gebruikten 
141 mensen uitsluitend deze toepassing om dagvlinders in te geven. 
ObsIdentify-soortenherkenning was goed voor 7% van de ingaven van dagvlinder-
waarnemingen. 
 
Er werden een tiende meer vlinders waargenomen in 2021 dan in 2020: 13.181 t.o.v. 11.968. 
Vlinderwaarnemingen werden in 2021 gedaan gedurende 192 dagen (207 dagen in 2020) in 
198 km²-hokken (evenveel als in 2020) van het ongeveer 240 km² groot werkingsgebied. 
 
38 soorten werden ingegeven in 2021 (41 soorten in 2018, 39 soorten in 2020 en ook 38 
soorten in 2019, 2017 en 2016).  
Het maximaal aantal soorten dat per ha in 2021 en ook in 2020 werd waargenomen bedroeg 
19 soorten. 
In totaal werden in de periode 2006-2021 50 soorten dagvlinders waargenomen, zwervers en 
trekvlinders meegerekend. 
 
De onderzoeksinspanning (het aantal ha per dag per waarnemer met een of meerdere 
waarnemingen) was in 2021 kleiner (-15%) dan in 2020. Maar het aantal waargenomen 
exemplaren per ha en per dag (3,6 stuks) was in 2021 groter (+27%) dan in 2020.  
Gemiddeld werden per waarnemer en per dag inventariseren 15 dagvlinders waargenomen 
van 9 soorten in 2021. Dat is aanmerkelijk lager dan in 2020: 18 dagvlinders van 13 soorten 
in 2020. 
 
Zeldzaamheden  
 
Heivlinder kon zich licht herstellen na het 
nagenoeg verdwijnen van deze soort in het 
extreem droge 2018. De populatie blijft ook in 
2021 nog steeds erg klein: 42 heivlinders 
werden gezien. In 2013 werden nog 300 
exemplaren waargenomen.  
 
De sterk afgenomen populatie Heideblauwtje 
blijft heel klein: 7 exemplaren werden 
waargenomen. Mogelijk hebben er wel meer 
gevlogen. Het schietveld werd in de zomer 
amper bezocht. 
 
Groentje blijft heel zeldzaam: nog 6 maal waargenomen in 2021, dit door 4 personen. 
8 exemplaren werden door 2 personen gezien in 2020. 
 
Geen enkele Kommavlinder kon gezien worden in ons werkingsgebied in 2021. Ook in 2020 
en 2019 werd geen enkele Kommavlinder gezien. Door omstandigheden kon de meetnetsoort 
Kommavlinder niet opgevolgd worden op de vliegbasis van Kleine Brogel. 
 
Na 35 exemplaren in 2018 en 2 exemplaren in 2020 werd het Staartblauwtje in 2021 bij ons 
niet waargenomen. De soort werd in 2012 voor het eerst waargenomen in Limburg. Vanaf 
2016 ook elk jaar. In Limburg werd de soort 44 maal waargenomen dit jaar. 
 
Een enkele keer werd in 2021 gezocht naar Iepenpage. Deze kon dit jaar, zoals ook vorig jaar 
niet gevonden worden. In 2019 werd de soort voor het eerst waargenomen bij ons.  

Heivlinder 
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Het Scheefbloemwitje komt uit het 
zuidoosten. De soort lijkt heel sterk op het 
Klein koolwitje.  
In september 2016 bereikte de soort via de 
Rijnvallei voor het eerst België. 
In 2018 werd 3 exemplaren gezien in één tuin 
in Bocholt. In 2019 werden 24 exemplaren op 
3 locaties waargenomen, in 2020 33 
exemplaren op een 5-tal locaties. 
In 2021 werden 30 exemplaren op een 7-tal 
locaties. De soort werd door 10 waarnemers 
herkend in de periode van begin juni tot begin 
oktober. 
 
 
Kleine vos is ondertussen een zeldzaamheid 
geworden. Voortplanten doet de soort niet 
meer bij ons. In totaal werden in 2021 7 
exemplaren werden gezien. Vorig jaar werden 
8 exemplaren opgemerkt. In 2014 werden nog 
375 exemplaren gezien. bij ons. De soort wordt 
teruggedrongen naar Wallonië (Ardennen), 
waar deze behoorlijk beter deed dan de 
voorbije jaren. Augustus was een topmaand 
voor Kleine vos in het zuiden van het land. 
De soort schuift ook steeds meer op naar het 
noorden door de klimaatsopwarming. 
 
 
Grote vos werd in 2021 19 maal 
waargenomen op een 12-tal locaties verspreid 
in ons werkingsgebied. De soort werd gezien 
door 11 mensen. 
Opvallend waren 5 zomerwaarnemingen 
tussen eind juni en half juli. De andere 
voorjaarswaarnemingen gebeurden tussen 
eind februari en eind april.  
De soort zit in de lift. In 2019 werd de soort 6 
maal gezien, in 2018 2 maal. 
 
 
Grote weerschijnvlinder slechts één enkele 
maal opgemerkt, dit in de omgeving van het 
Turfven en de Ruiterskuilen.  
In 2020 werd de soort 7 maal gezien in de 
buurt van het Turfven en in de Abeekvallei in 
Reppel In 2019 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.  
 

Scheefbloemwitje 

Grote weerschijnvlinder 

Grote vos 

Kleine vos 
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Veldparelmoervlinder was een soort die zich tot jaar 2000 bij ons op enkele plaatsen wist in 
stand te houden. In 2014, 2015 en 2016 werd bij ons met telkens één exemplaar (zwerver) 
gezien. Daarna bleef het stil tot 2019. 
Door de warme lente van 2018 was 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. Bij klimaatsopwarming wordt dan ook een uitbreiding verwacht. Evenwel een 
voorjaar met late vorst is nadelig voor de soort. Ook een natte zomer tijdens de vroege 
ontwikkeling van de rupsen lijkt voor deze warmteminnende soort ongunstig. 
Eindelijk werd dan ook in 2019 een populatie van 
Veldparelmoervlinder gevonden in een schraal 
grasland- en ruigtevegetatie in de zandgroeve in Grote 
Brogel. 14 exemplaren werden half mei gelijktijdig 
gezien. In oktober werden ook rupsen teruggevonden 
in een spinselnest. Bij Peer-centrum werd een kleine 
populatie (7 exemplaren gelijktijdig) gevonden. 
In totaal werden in 2019 57 exemplaren gezien. 
In 2020 werden er maar liefs 100 exemplaren 
ingegeven. De populatie in de zandgroeve hield stand: 
maximaal 13 exemplaren werden gelijktijdig gezien op 
3 mei. Ook de populatie in Peer-centrum hield stand: 
12 exemplaren op begin mei. Verspreid tussen 
Neerhoksent en de Begijnvijvers werden nog 3 
zwervers opgemerkt. 
Er werd met verwachting uitgekeken naar 2021. Er werden wel maar 23 exemplaren gezien in 
ons werkingsgebied. Minder dan een kwart van het aantal van 2020. Heeft de late vorst in 
2021 zijn tol laten gelden? 
In de zandgroeve van Grote Brogel werden 18 exemplaren (gelijktijdig 7 exemplaren) gezien. 
Nabij Peer-centrum werden 5 exemplaren (4 gelijktijdig) gezien. 
De 2 kleine populaties houden stand.  
Hopelijk kan de afwerking van de zandgroeve en het beheer achteraf leiden tot een duurzame 
populatie van Veldparelmoer. We gaan daar zeker aan werken de volgende jaren! 
 
Winners  
 
4 soorten deden het opmerkelijk beter, meer dan 2 keer zo veel waarnemingen dan gemiddeld 
in de voorbije 10 jaar: Atalanta, Bruin blauwtje, Grote vos en Dagpauwoog. 
Dit terwijl in 2020 2 soorten, in 2019 5 soorten en in 2018 17 soorten het opmerkelijk beter 
deden. 
 
Verliezers 
 
16 soorten deden het echter in 2021 veel minder 
goed, minder dan de helft van het aantal 
waarnemingen van de voorbije 10 jaar 
(gerangschikt van minder goed tot zeer slecht): 
Bont zandoogje, Zwartsprietdikkopje, Bont 
dikkopje, Kleine ijsvogelvlinder, Distelvlinder, 
Icarusblauwtje, Bruine eikenpage, Landkaartje, 
Koevinkje, Boomblauwtje, Eikenpage, Groentje, 
Groot dikkopje, Heivlinder, Groot koolwitje en 
Heideblauwtje. 
Dit terwijl in 2020 14 soorten het minder goed 
deden. 
 

Veldparelmoervlinder 

Bruin blauwtje 

Heideblauwtje 
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Het aantal waargenomen Koevinkjes was 3 maal 
hoger dan in 2020, maar is nog maar 1/3 van het 
aantal van 2014. 
Oranje zandoogje en Zwartsprietdikkopje zitten wat 
aantallen betreft op het langjarig gemiddelde. 
Geelsprietdikkopje doet het aanmerkelijk beter: 3 
maal meer waarnemingen dan het langjarig 
gemiddelde. 
Groot dikkopje daarentegen haalde maar net één 
derde van dat gemiddelde. 
 
De brandnetelvlinder Landkaartje werd weer minder 
waargenomen dit jaar: 62 maal. 94 keren in 2020, 
slechts 45 keren in 2019, in 2018 nog 217 keren.  
 
Trekvlinders 
 
Bijzonder weinig trekvlinders, op de Atalanta na, werden in 2021 waargenomen. 
Gele luzernevlinder,14 maal waargenomen in 2018, werd sindsdien niet gezien. 
Oranje luzernevlinder werd slechts 2 maal gezien, in 2020 3 maal gezien. 
Distelvlinder werd 78 maal gezien in 2020, in 2020 7 maal waargenomen. 
 
Top 5 
 
De top 5 van het aantal waargenomen exemplaren was voor het gehele jaar 2021 voor ons 
gehele werkingsgebied in afnemende volgorde: Atalanta, Klein koolwitje, Dagpauwoog, Bruin 
zandoogje en Citroenvlinder. De top 5 voor het jaar 2020 was: Klein koolwitje, Bruin zandoogje, 
Citroenvlinder, Dagpauwoog en Hooibeestje. 
 
 
 
 
 
 
De Grote Vlindertelling 
 
26.600 tellers gaven 23.121 tellingen in in 9.171 tuinen. Ondanks een wisselvallige lente en 
zomer, toch een recordaantal.  
De atalanta werd dit jaar in Vlaanderen 14.595 tellingen gemeld en staat daarmee op nummer 
één. Klein koolwitje en Dagpauwoog vervolmaken de top 3. Eenzelfde top 3 in Limburg. 
De netelvlinders (Atalanta en Dagpauwoog) deden het door het wisselvallig voorjaar 
aanmerkelijk beter. Dit was geenszins het geval voor twee andere vlindersoorten die eveneens 
hun eitjes op netels leggen: Landkaartje en Kleine vos. Landkaartje is nog niet hersteld van de 
populatiecrash in de extreme zomers van 2018 en 2019. Kleine vos zit dit jaar in zowat alle 
provincies in de top tien. Nochtans doet deze ooit zo algemene vlinder het eigenlijk nog altijd 
vrij slecht. 
Boomblauwtje haalde vorig jaar een zevende plaats: 2020 was een topjaar voor het 
boomblauwtje. Toch is 2021 een rampjaar voor het boomblauwtje. Boomblauwtje eindigde dit 
jaar op een vijftiende plaats. 
 
Top10 Vlaanderen: 1 Atalanta, 2 Klein koolwitje, 3 Dagpauwoog, 4 Bruin zandoogje, 5 Groot 
koolwitje, 6 Gehakkelde aurelia, 7 Citroenvlinder, 8 Oranje zandoogje, 9 Distelvlinder, 10 
Kleine vos. 
Top 10 Limburg: 1 Atalanta, 2 Klein koolwitje, 3 Dagpauwoog, 4 Citroenvlinder, 5 Gehakkelde 
aurelia, 6 Groot koolwitje, 7 Bruin zandoogje, 8 Bont zandoogje, 10 Oranje zandoogje 

Groot dikkopje 
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Kleine parelmoervlinder 
herstelt na een sterke terugval dit najaar 
 
De Kleine parelmoervlinder is een soort die zoals andere vlindersoorten sterk beïnvloed wordt 
door weers- en klimaatomstandigheden. De soort komt een groot deel van het jaar (april-
november) als vlinder voor, omdat deze 3 tot 4 generaties per jaar bij ons kan hebben.  
 
De soort werd in 2020 de helft minder waargenomen dan in 2019, dit door een heel zwak 
najaar. De lange hittegolf in de eerste helft van augustus 2020 had de nectarplanten en de 
waardplant voor de rupsen (akkerviooltjes) volledig verdord. 
De populatie stortte ineen en bouwde zich niet meer op. In 
september en oktober 2021 werden amper nog Kleine 
parelmoervlinders gezien. 
Dat had ook een zware weerslag op de voorjaarspopulatie 
dit jaar. Op slechts één waarneming eind april, werden 
slechts op 10 juni weer de eerste exemplaren gezien. 
De soort herstelde goed in de natte augustusmaand en het 
relatief droge najaar. Nooit eerder werd zo laat in het jaar (12 
november) nog een exemplaar gezien. 
 
In totaal werden bij 412 waarnemingen 549 exemplaren 
gezien. Door het minder goed begin komt het waargenomen aantal uit op ongeveer het aantal 
van 2020. Kleine parelmoervlinders werden evenwel op minder plekken gezien, nl. in 58 km²-
hokken, t.o.v. 69 km²-hokken in 2020. 
 
Op de toplocatie Vlaams natuurdomein Ortolaan in Molhem Peer, waar op één enkel perceel 
een specifiek vlinderbeheer gevoerd wordt, blijft een hotspot voor Kleine parelmoervlinder: één 
vierde van het totaal aantal Kleine parelmoervlinders in ons werkingsgebied werd daar gezien. 
 
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. 
De soort heeft zich na een mislukt najaar 2020 gelukkig hersteld in de zomer en najaar 2021. 
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Jaaroverzicht 2021: Waargenomen dagvlinders in Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel 
ten opzichte van de periode 2011-2020 
 gecorrigeerd met de jaarlijkse onderzoeksinspanning 
  

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

 
Freddy Janssens 

Atalanta

Landkaartje

Bruine eikenpage

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

Bijdrage aan de Vlaamse vogelatlas 2020-2023 (II) 
 

Deze vogelatlas beoogt een volledige broedvogel-inventaris 
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 blokken van 5x5 
km. Die atlasblokken kunnen geclaimd worden door 
vrijwilligers. Voor ons werkingsgebied zijn er 3 aanliggende 
blokken van 25 km² door de auteur van dit artikel 
geselecteerd. In dit tweede atlasjaar werd blok FS76B op 
territoria geïnventariseerd. 
 
Kilometerhokonderzoek 
Van de 25 km-hokken vragen 8 vast gekozen 
steekproefhokken bijzondere attentie (= 'Golden grid'). Deze 
hokken worden minstens viermaal exact één uur intens 
geteld, waarvan 5 of 10 minuten vanaf het hokcentrum in 
vastgestelde periodes. Deze griddata helpen het statistisch 
onderzoek bij dichtheidsberekeningen. 
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. Avond/nachtbezoeken zijn noodzakelijk voor uilen, 
houtsnip, nachtzwaluw… Alle zeldzame soorten worden op kaart ingetekend, ook de 
broedkolonies; het aantal broedparen wordt geteld. Per soort wordt de hoogste 
broedzekerheid (broedcode) genoteerd. Hoe meer bezoeken, hoe meer trefkansen. 
 
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. Ook andere aanvullende 
gegevensbronnen, zoals losse waarnemingen, doorgegeven op www.waarnemingen.be 
worden gebruikt. Daarnaast is er monitoring door de LIKONA-VWG en de www.meetnetten.be 
met projecten ‘Algemene Broedvogels Vlaanderen’ en ‘Bijzondere Broedvogels Vlaanderen’. 
In functie van gekende territoriumgrootte worden mogelijke dubbeltellingen teruggebracht tot 
één telling, het zogenaamd clusteren. 
In totaal kwamen 107 vogelsoorten volgens deze telling en schatting tot broeden of 
verdedigden een territorium in dit atlasblok.  
. 
Medewerking 
Iedereen kan nu nog atlasblokken claimen en op die manier deel uitmaken van de nieuwe 
Atlas van de Vlaamse vogels. Zelfs aparte km-hokken kunnen geïnventariseerd worden. Maar 
ook losse waarnemingen, liefst met juiste broedcode, ingegeven in www.waarnemingen.be 
zijn bijzonder waardevol. Het gebruik van de praktische Avimap-app vereenvoudigt fel de 
veldingaves. De hoogst mogelijke broedcodes én het afgelegde zoekpad worden hierin samen 
mobiel vastgelegd. Zie handleidingen op www.Vogelatlas.be.  
Meedoen! 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.vogelatlas.be/
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Voorlopige schattingslijst onder voorbehoud uit de broedvogeltelling 2021 van 
atlasblok  FS76B    Lijst kan nog bijgesteld worden in de loop van het project 

Soort 
Wn.be 
2021 F

S
7
5
6
6
 

F
S

7
6
6
7
 

F
S

7
6
6
9
 

F
S

7
7
6
6
 

F
S

7
7
6
8
 

F
S

7
8
6
5
 

F
S

7
8
6
7
 

F
S

7
9
6
8
 

Aanvull. 
waarn. Territoria Hoogste broedcode 

Aalscholver   1       3     1 4  aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Appelvink                   1 1 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Blauwe reiger   1 1           1 3  aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Boerenzwaluw zeker   1           3 37 60 nest met jongen 

Bonte vliegenvanger wrsch.               1 2 6 bezoek aan waarschijnlijke nestplaats 

Boomklever   1 1 2 3 1 1 1   11 36 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Boomkruiper mog. 1 1 3 2 1 2   1 10  aanwezig paar in geschikt broedbiotoop 

Boomleeuwerik mog.     1   1       1 5 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Boompieper mog.         1       3 8 transport voedsel of ontlasting 

Boomvalk                   2 1 nest met jongen 

Bosrietzanger mog. 1               10 21 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Bosuil mog.                 3 13 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Buizerd   1   1 2 1   1   4 11 nest met jongen 

Cetti's zanger wrsch.                 1 1 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Ekster wrsch.                 2  aanwezig bezoek aan waarschijnlijke nestplaats 

Fazant mog. 1       1       3 14 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Fitis mog. 2   2           3 9 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Fluiter                   1 1 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Fuut wrsch.     1           1 1 transport nestmateriaal, nestbouw 

Gaai mog.             1 1 9  aanwezig angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Geelgors mog.     1 1 1   4   12 29 transport nestmateriaal, nestbouw 

Gekraagde roodstaart mog. 1   1 1       1 1 9 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Gele kwikstaart mog.             1   1 2 transport voedsel of ontlasting 

Gierzwaluw zeker               3 7 11 nest met jongen 

Glanskop mog.                   1-3 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Goudhaan zeker   1 1       1   3 11 transport voedsel of ontlasting 

Goudvink mog.                 2 5 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Grasmus mog.         1   1 1 7 26 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Graspieper mog.                 1 1 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Grauwe gans                   9 5 recent gebruikt nest 

Grauwe vliegenvanger mog.         1       2 5 transport voedsel of ontlasting 

Groene specht mog. 1 1 1       1 2 7 16 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Groenling mog.   1     1     1 5  aanwezig baltsend paar (ook paring) in geschikt broedbiotoop 

Grote bonte specht mog. 1 2 1 4 2 1 3 1 9 69 transport voedsel of ontlasting 

Grote canadese gans     1             3 4 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Grote gele kwikstaart     1             3 3 transport voedsel of ontlasting 

Grote lijster       1           1 4 transport voedsel of ontlasting 

Grote zilverreiger                   1  aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Havik                   2 3 nest met jongen 

Heggenmus mog.                 1  aanwezig zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Holenduif                   3  aanwezig paar in geschikt broedbiotoop 

Hop                   1  aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Houtduif   3 2 1 1   1   1 1  aanwezig recent gebruikt nest 

Houtsnip mog.                 7 18 paar in geschikt broedbiotoop 

Huismus mog.     1           6  aanwezig baltsend paar (ook paring) in geschikt broedbiotoop 

Huiszwaluw     2           2 3 5 recent gebruikt nest 

IJsvogel                   1  1-3 volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Kauw   1 2             5  aanwezig recent gebruikt nest 

Kerkuil                   2 2 nest met jongen 

Kievit wrsch. 1               3 7 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Kleine barmsijs                   1  aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Kleine bonte specht mog.       1         2 10 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Kleine karekiet mog. 1   1         1 18 22 transport voedsel of ontlasting 
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Soort 
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Aanvull. 
waarn. Territoria Hoogste broedcode 

Kleine plevier                   1 1 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Kneu                   2 4 paar in geschikt broedbiotoop 

Koekoek mog.                 2 3 baltsend paar (ook paring) in geschikt broedbiotoop 

Koolmees       1   1 1 1      aanwezig zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Krakeend                   2  1-3 paar in geschikt broedbiotoop 

Kramsvogel                   1  aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Kuifeend mog.                 1 1 paar in geschikt broedbiotoop 

Kuifmees         1 1       2 15 pas gebruikt nest of verse eierschalen 

Kwartel                   1 1 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Matkop                   1  1-3 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Meerkoet zeker                 1  aanwezig pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Merel mog.   1   1   1 2 1 1  aanwezig pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Middelste bonte specht                   1 1 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Nachtzwaluw mog.                    aanwezig zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Nijlgans wrsch. 1   1         1 2 6 recent gebruikt nest 

Oeverzwaluw zeker     88           14 11 nest met jongen 

Patrijs                   2 2 paar in geschikt broedbiotoop 

Pimpelmees zeker           1 1   1  aanwezig nest met jongen 

Putter                   1  1-3 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Ransuil                   1 1 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Rietgors                   4 2 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Rietzanger mog.     1           1 1 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Roek     14             3 14 recent gebruikt nest 

Roodborst     1 1 1   1   1 1  aanwezig zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Roodborsttapuit zeker                 2 7 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Scholekster mog.               1 2 1 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Slechtvalk                   1  aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Soepgans                      aanwezig paar in geschikt broedbiotoop 

Sperwer zeker       1   1     2 2 pas gebruikt nest of verse eierschalen 

Spotvogel mog.                 1 3 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Spreeuw zeker 2 1       1 1 2 52  aanwezig nest met jongen 

Sprinkhaanzanger                   1 1 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Staartmees           1     1 2 9 transport nestmateriaal, nestbouw 

Stadsduif                   1  aanwezig paar in geschikt broedbiotoop 

Steenuil                   2 4 baltsend paar (ook paring) in geschikt broedbiotoop 

Tjiftjaf mog. 1     1 1 1   1 14  aanwezig zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Torenvalk                   2 1 nest met jongen 

Tuinfluiter mog. 2           1   8 27 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Turkse tortel     1     1       1  aanwezig zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Veldleeuwerik                   2 2 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Vink mog.   1 1 2 1 1 1 1 5  aanwezig zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Vuurgoudhaan mog.                 1 3 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Waterhoen mog.                 3 8 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Waterral                   1 2 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Wespendief wrsch.                 2  1-3 baltsend paar (ook paring) in geschikt broedbiotoop 

Wielewaal                   2 1 baltsend paar (ook paring) in geschikt broedbiotoop 

Wilde eend mog.     1           5  aanwezig pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Winterkoning zeker 1 1       2 1 1 1  aanwezig nest met jongen 

Witte kwikstaart mog.   1   1 1 1 1 1 5 12 transport voedsel of ontlasting 

Wulp                   2 1 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Zanglijster mog. 3 2   1 1   1 1 11 54 transport voedsel of ontlasting 

Zwarte kraai   1 1       1 1 1 3  aanwezig transport voedsel of ontlasting 

Zwarte mees mog.       1         2 4 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Zwarte roodstaart mog.   2       3   1 4 19 transport voedsel of ontlasting 

Zwarte specht mog.         1 1     1 3 baltsend paar (ook paring) in geschikt broedbiotoop 

Zwartkop zeker 1 1   1 1 1   2 2  aanwezig transport voedsel of ontlasting 
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ENKELE SOORTEN UITGELICHT  
 
We focussen op enkele soorten uit bovenstaande, 
voorlopige, schattingslijst. 
 
Heel veel info is te vinden in het uitgebreide 
referentie-werk van Stevens, J. e.a. (2021). Vogels 
in Limburg. Historiek, verspreiding, trends en 
verplaatsingen. Hasselt: Provincie Limburg / 
LIKONA.  
 
Kwartel en Patrijs. Beide boerenlandvogels 
werden gespot in hetzelfde intensief gebruikt groot 
agrarisch gebied. 
De Kwartel is vrij schaars, wellicht langzaam afnemend, maar nog niet bedreigd. ‘s Avonds 
roepend mannetje in directe omgeving van stallen. 
In hetzelfde akkergebied meermaals waakzame Patrijs (status kwetsbaar). Volgens een lokale 
landbouwer zitten ze in de gerst. Enkele nog gespaarde houtwallen en overhoekjes zijn de 
KLE’s die wellicht de nodige dekking bieden. Een tweede territorium bevond zich nabij camping 
Kempenheuvel in een kruidenrijke braakliggende akker. Een koppeltje werd er meermaals 
gezien tot … die akker werd omgeploegd. Kan deze standvogel hier stand houden? 
Een of andere vorm van strokenteelt zou toch een acceptabeler alternatief kunnen zijn. 
 
Gierzwaluw. Min of meer talrijke broedvogel. Echte zomervogel (de ‘100-dagenvogel’) die 
moeilijk nauwkeurig te inventariseren is. Vormt broedclusters in stedelijke kernen. 
Waar we vorig jaar in de dorpskern van Meeuwen in de oude spouwgaten van de kerk nog 
een dozijn broedkoppels telden, hoopten we nu in Grote Brogel iets gelijkaardigs te vinden. 
Edoch, ze jaagden er wel eens boven het centrum, maar de kerk is voor Gierzwaluwen 
onaantrekkelijk, zoals wellicht het grootste deel van het atlasblok. En toch, onverwacht: aan 
de Betonweg in Ellikom. We waren daar broedende Huiszwaluwen op het spoor. Er vielen ook 
invliegplaatsen van actieve Gierzwaluwen te ontdekken, en wel onder de (zwart-leien) daken 
van recente woningen. Het is aannemelijk dat nog meer dergelijke, minder opvallende 
broedplaatsen ons ontsnapt zijn in de talrijke woonwijken. 
 
Scholekster. Vrij schaarse broedvogel. Zijn slimme 
aanpassing om op platte daken te gaan broeden blijkt 
in het verraderlijke agro-landschap een uitkomst. Vorig 
jaar in Peer al succesvol op het sporthaldak, nu ook in 
dit atlasblok. 
In ‘t voorjaar zit het koppel op de tuinbouwserres aan 
de Brogelerweg. Later zien we ze weer op de in witte 
plastic verpakte aspergebedden aan de Bedrijfsstraat. 
Blijkbaar pendelen ze over de N73. Was het bij toeval 
dat ik eens langs de parking van het oude 
bedrijfsterrein fietste, parallel met de Coenenhofweg, 
en de dakrand van de bakstenen loods bekeek. Jawel, 
hier stond een zelfzeker oudje te waken. 
 
Kleine plevier. Vrij schaarse, kwetsbare, maar ook wendbare zomerpionier die op een 
verbazend klein broedstrandje aan zandgroeve Ongerij te Grote Brogel zijn jongen heeft 
groot gekregen. Deze soort heeft nood aan milieudynamiek. Die werd geleverd door de graaf- 
en spoelactiviteiten van de zandwinning. Die vallen binnen enkele jaren weg, en het is 
twijfelachtig of de betreding en begrazing door de talrijke Nijl- en Grauwe ganzen voldoende 
zal zijn om het strandje kort en open te houden. 
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Kievit. “Vogel van het Jaar 2022”. De resultaten van 
het project ‘Algemene Broedvogels’ van het INBO 
wijzen op een afname van 59% over de periode 2007-
2018. Met dat cijfer scoort de Kievit nog slechter dan 
bijvoorbeeld de Grutto en de Wulp, die er ook niet 
rooskleurig voorstaan. Onderzoek toonde aan dat de 
kuikenproductie in de akkergebieden veel te laag is om 
de populatie Kieviten in stand te houden.  
Predatorwerende maatregelen zoals het aanbrengen 
van elektrische rasters lijken hier wel een positief effect 
te hebben op het nestsucces.  
In ons blok telden we maximaal 7 territoria, met twee 
belangrijke hotspots. Bij Laarderkapel (Grote Brogel) balsten enkele koppels druk vanaf 
voorjaar. Er zijn pulli gezien, maar de predatiedruk door kraaien is fataal hoog, ook al staat er 
een actief beheerde kraaienvangkooi. 
Aan de tweede site, de Erpecommerbemden (Abeekvallei), heeft het Kievitskoppel blijkbaar 
de voordelen weten te gebruiken van het rietland. Dat gaf meer en meer dekking naarmate het 
groeide. Mogelijke overlevingsstrategie? We gewagen al van “Rietkievit”... 
 
Wulp. Na 2004 bleef deze steltloper verder afnemen, niet alleen in de meeste 
weidevogelgebieden, maar ook in de grote heideterreinen van de militaire domeinen. Door de 
sterke afname wordt de populatie anno 2018 geschat op 40-150 broedkoppels. 
Onvoldoende reproductie (o.a. door vroeger en vaker maaien in broedseizoen, toenemende 
grondpredatie) is de hoofdreden dat de Wulp afneemt. 
Conclusie van het Ringwerk over 90 jaar: Het broeden in agrarisch gebied bleek geen succes 
te zijn. Bij terugmeldingen was de voornaamste doodsoorzaak: afschot. 
Minstens één koppel was ganse broedseizoen actief maar uiteindelijk, deels omwille van 
bovenvermelde reden, is het reproductiecijfer 0. 
 
Houtsnip. In Vlaanderen komt deze soort weer wat dichter bij de gevarenzone. Limburg 100 
à 300 territoriale mannetjes. Baltsvluchten blijven lastig te interpreteren, ook al wegens 
polygamie. 
Net als vorig jaar blijkt ook in dit atlasblok eens te meer de waarde van de Abeekvallei, in dit 
geval met de belangrijke zijarm Gielisbeek. Meer nog, het aantal waarnemingen van de 
typische avondlijke routevluchten was opmerkelijk hoger. Optimistisch poneren we, na de 
Avimap-clustertoets, wel 18 territoria. 
 
Kerkuil. Aan de Lommerstraat werd op een nachtelijke uilentocht een adulte Kerkuil ontdekt 
op een nok. Kennelijk op het punt te gaan jagen. Ben wat later op wacht gaan staan en hij 
bleek inderdaad met prooi terug te keren, zag hem onder de dakgoot binnenkruipen en hoorde 
gelijktijdig bedelroepen van de uilskuikens. Weken later toevallig in gesprek gekomen met de 
eigenaar. We zullen de Kerkuilwerkgroep aanspreken om een gepaste comfortabele nestkast 
te plaatsen. 
De Kerkuilen van de klassieke, al lang gekende woonplek aan de Monshof werden in de ruime 
omgeving al jagend én roepend gespot, zoals aan de vogelkijkhut, de Aabemden, 
Steenbroek, … Het gaat hen voor de wind, zolang die niet al té boreaal wordt. 
 
Steenuil. 1.000 à 1.500 paren in Limburg. In ons blok ruim 5 sites gespot o.a. 
Laarderheidestraat, Vosheidestraat, Truyenhofstraat/Palmenhofstraat (Soerbeek), Hansweg 
(Bree), Bosdijkstraat (Wijshagen) en de Neyenstraat (Gerdingen). 
 
Ransuil. Geen kentering, eenzelfde zorgwekkend verhaal als vorig jaar. Het typische, zomerse 
bedelgeluid van de Ransuilkuikens is in dit blok slechts 1maal gehoord (Ellikom). Weer zoeken 
we een mogelijke verklaring in nomadisch gedrag waarbij populaties op zoek gaan naar 
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muizenpieken. Daar ontstaan concentraties van Ransuilen en worden wel veel bedelende 
jongen gehoord. Niet hier dus. 
 
Bosuil. 500 à 700 paren. Ondanks gevoeligheid voor het verkeer en predatie door Havik, 
Oehoe, Steenmarter, profiteert de soort anderzijds van het toenemend aantal 
mast/muizenjaren. Populatie lijkt stabiel, in ons blok geschat op een slordige 13 territoria. 
 
Oehoe. Nog geen hard broedbewijs, maar er zijn wel meer en meer aanduidingen van 
aanwezigheid. Werd gehoord door meerdere bestuursleden, weliswaar in de dispersietijd van 
de juvenielen, vanaf september. Er zijn prooiresten gevonden zoals egels, die letterlijk 
gestroopt worden zoals alleen de Oehoe dat doet… 
We houden rekening met een territoriumgrootte van 25 km2. We blijven gespannen uitkijken 
naar verdere indicaties. Op naar vijf soorten uilen? 
 
Wespendief. Het was niet bepaald een mooie, gunstige zomer voor deze vliesvleugel-
specialist. Met de terugval van het insectenaanbod decimeerde ook het aantal waarnemingen. 
 
Sperwer. Er werden nogal wat overjaarse nesten 
ontdekt in potentiële ‘sperwerbossen’, maar ze 
bestemmen als actief gebeurde nauwelijks in dit blok. 
Bovendien werd in zo’n bewoond bos, met veel 
prooiresten, een Sperwer zelf gepredateerd, wellicht 
door Havik. Voorzichtig komen we zo op slechts 2 
territoria, mogelijk onderschat. 
We lezen dat hoge stikstofdepositie leidt tot 
voedingstekorten bij Sperwer. 
 
Havik. Met drie geslaagde broedsels behoort dit atlasblok tot de beter dan gemiddeld. 
De recente uitbreiding van groot boscomplex naar zelfs parkgebieden in grote steden en ook 
kleinere en jongere bossen geeft de soort meer mogelijkheden. 
Was lang op eenzame hoogte toppredator, maar nu komt de Oehoe meedingen. Die deinst er 
niet voor terug de Havik op het nest te pakken. 
 
IJsvogel. Wordt ook aan de Waterstraat te Reppel door de aangelanden geregeld opgemerkt. 
Zelfde verhaal aan de Dijkstraat, door meerdere eigenaars van vijvers zuidelijk van de camping 
Kempenheuvel. Relatief rustig gebied met potentieel. Aanleg ijsvogelwand bv. behoort tot de 
mogelijkheden. Spontaan riet herbergt al Kleine karekiet. 
 
Spechten. Alle vijf de spechten zijn goed tot zeer goed vertegenwoordigd en ook de Middelste 
Bonte liet zich al vroeg baltsend opmerken, alweer aan de Abeek (= 2de territorium). 
 
Toren- en Boomvalk. Zowel Rode wiekel als Blauwe wiekel zijn in dit atlasblok even schaars 
gebleken. Zelfs de nestbakken, her en der speciaal ten behoeve van Torenvalk geplaatst, 
werden genegeerd. Beide soorten hebben elk hun pyloon van de hoogspanningsleiding 
uitgekozen, en wel in mekaars buurt! Valken bouwen niet zelf, een kraaiennest overnemen 
volstaat. Voor de Boomvalk was dit het tweede jaar op rij hetzelfde nest. Ondanks snertzomer 
zijn beide koppels succesvol gebleken. Geen slechte keus dus. 
 
Wielewaal. Bedreigde vogel op de Vlaamse Rode Lijst. Héél prettige verrassing zijn gouden 
hobo overtuigend te horen weerklinken aan Soetewei en Soerbeek. Natuurlijk kom je daar 
extra voor terug. Ook aangelanden/eigenaars bevestigen hun regelmatige aanwezigheid. 
 
Roek. Slechts één roekerie in dit blok, buurt van Ellimetal, met 14 nesten. 
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Boomleeuwerik. Meest authentieke zangposten van het blok zijn wel die rond het heiveldje 
aan de Abeek waar door onze afdeling over gewaakt wordt dat het vooral niet dichtgroeit. Ook 
in het belang van deze kwetsbare zanger gaan we er verbossing tegen. Aan de overkant van 
Abeek eveneens 2 zangposten. Aangepast beheer helpt! Alleen oppassen voor vertrappeling 
van nest bij intensieve begrazing (grondbroeder, tijdstip!). 
Merkwaardig op 25 juni was een late zangpost aan de Bessenstraat/Reppelerweg in Ellikom 
en wel vanaf de laagste kabel van de hoogspanningsleiding. 
 
Veldleeuwerik. Kwetsbare soort die wellicht ook uit dit atlasblok zal verdwijnen gezien de 
landbouwactiviteiten op deze akkers van te intensief industrieel allooi zijn. 
 
Bosrietzanger en Kleine karekiet met respectievelijk 21 en 22 zangposten 
Respectabele aantallen van deze ‘zangers in het riet’ die gelijk lijken op te gaan. Zulke mooie 
dichtheden kunnen alleen gecorreleerd zijn aan een prima volgehouden beheer. De haast 
onophoudelijke zang werkt sterk sfeerbepalend gedurende het broedseizoen. Heerlijk toeven 
aan de Aabemden! 
 
Oeverzwaluw. Over een kwetsbare soort gesproken. 
Het was me het zomertje wel voor de kolonie 
holenbroeders op zandgroeve Ongerij in Grote Brogel. 
Half juni konden we nog 88 invliegopeningen tellen, 
deels bewoond. Dan keerde het tij... De 
uitbatingsactiviteiten namen toe met grote 
specieverplaatsingen tot boven de kolonie. Daar 
bovenop kwamen reeksen hevige hoosregens. Gevolg 
ferme erosie en de zandafschuivingen vernielden het 
grootste deel van de nestgangen. In vol broedseizoen 
decimeerde de kolonie. Toch blééf een kleine 
restpopulatie. Die benutte de onverstoorde bocht van 
de wand (zuidwest punt) om succesvol door te gaan met vervolg- of tweede legsel. 
Van die 11 nesten vlogen de jongen uit in de eerste decade van september. 
Er wordt een nieuwe verticale broedwand voorzien, een uitstekende inrichtingsmaatregel. 
 
Fluiter. ”Zingende Fluiters in juni/juli zijn ongepaarde mannetjes“. Zo’n éénmalige, rusteloze 
zanger sloofde zich uit aan de Klein-Heidestraat Meeuwen nabij het droog ven. Wellicht een 
hopper die - nomadisch! - nog steeds op zoek was naar het best geschikt territorium. 
Voor enkele jaren nog had een Fluiter (= grondbroeder) zijn vaste zangpost uitgekozen pal 
boven het bospad van de Hellestraat. Iedere passant kon er van genieten. We mogen hopen 
dat de Bosfluiter terugkeert naar dit bos dat met de jaren geschikter wordt. 
 
Cetti’s zanger. Opvallende toename, nu ook in Limburg, van deze standvogel uit het 
Mediterrane Zuiden. Niet wintervast, kan desgevallend terug helemaal verdwijnen. 
Laat zich niet makkelijk bekijken. Maar tijdens beheerwerken aan de Aabemden konden de 
deelnemers zijn onmiskenbare, explosieve staccato-roep wel meermaals aanhoren her en der 
in het struwelige kreupelhout. Aanwinst. 
 
Grauwe vliegenvanger. Insectivore zomervogel. De populatie daalt nog verder. Redenen 
wellicht de sterke afhankelijkheid van het aantal beschikbare insecten. Die nemen nog steeds 
sterk af door pesticiden in landbouw én in privé-tuinen, schaalvergroting en intensivering van 
de landbouw (meer koeien op stal). Ook de ‘gladde’ moderne bouwstijl zonder nissen. En 
verder nog de verdroging en het habitatverlies op trek. 
We mogen dus heel blij zijn met het mooie aantal van 5 ontdekte territoria in dit blok.  
 

Alberto Durinck 



                                                                                        NATUURSTUDIE 
 

                                                                                                                                                                                                          . 
 

JAARBOEK 2021 NATUURPUNT  57 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 
 

ZOMERTELLINGEN VLEERMUIZEN: LAATVLIEGERS 

Afgelopen jaar werden in Vlaanderen voor het eerst ook vleermuizen geteld in de zomer.  
Net als voor de andere prioritaire soorten binnen dit project Meetnetten, verzamelt Natuurpunt 
informatie over de toestand van de populaties. Vleermuizen worden in Vlaanderen in de winter 
al langer geteld, maar nu worden ook de zomerpopulaties nader bekeken aan de hand van het 
tellen van uitvliegers.   
En dat voor alvast vier soorten: Gewone grootoorvleermuis, Grijze grootoorvleermuis, 
Laatvlieger en Ingekorven vleermuis. Vrijwilligers telden afgelopen zomer in totaal net geen 
5.000 vleermuizen in hun zomerverblijfplaatsen. 

We hebben een populatie Laatvlieger gevolgd. De soort heeft sinds jaren een kraamkolonie 
op de zolder van de pastorij van Ellikom. 

Deze soort is een van onze grootste vleermuizen. Laatvliegers zijn overwegend donkerbruin 
van kleur en hebben een bruingele buik. De vleugels zijn breed, wat de wendbaarheid tijdens 
het vliegen ten goede komt. In Vlaanderen zijn enkel verblijfplaatsen van de Laatvlieger 
bekend in gebouwen. De voorkeur gaat hierbij uit naar zolders.  
In het voorjaar en de vroege zomer maken meikevers een groot deel van het menu uit. 
Gedurende deze periode worden vooral randen van loofbossen, houtwallen en grote, open 
plekken in bossen bejaagd. Vanaf de zoogperiode worden graasweiden een belangrijk 
foerageergebied. De laatvliegers schakelen dan over op andere prooien, vooral mestkevers. 

Op 11 juni telden we na zonsondergang 64 uitvliegers. Bij een telling op 20 juli zagen we 56 
uitvliegers. Normaal zouden er meer moeten zijn, gezien de jongen dan ook mee uitvliegen. 
Een maand later op 16 augustus telden we ‘s morgens vroeg voor zonsopgang 8 uitvliegers. 
Hierbij bleek dat deze populatie Laatvliegers één van de 5 grootste van Vlaanderen was. 

Nu pastorij te koop is gesteld, hopen we toch dat deze kraamkolonie op de zolder kan 
behouden blijven. 

 

 

 

 

Freddy Janssens 
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2021 
 
De overzet aan de Steenweg Wijchmaal en de Noordlaan 
bereikte de absolute top  

 
27 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. 

Het was een raar jaar. Vroege trekkers tussen 28 januari en 6 
februari. Een vorstperiode tussen 7 en 14 februari met zelfs 
overdag temperaturen onder 0 graden, dat waren we al enkele 
jaren niet meer gewoon, deed de trek volledig stilvallen. Een 
hervatting van de trek op 16 februari met als absolute topdag 25 
februari. Best vroeg, om eind februari al te pieken. Daarna bleef het wat kwakkelen, waarbij 
het op de meeste dagen net wel - net niet werd. Begin april zat de heentrek er volledig op en 
werd opgeruimd. 
 

Was het ook een goed jaar? 
 
De overzet aan de Gestelstraat deed het niet goed. Op uitzondering van Kleine 
watersalamanders die het wel goed scoorden, maar toch maar de helft van het aantal van 
vorig jaar lieten optekenen. 
Voor de overzet aan de Brogelerweg was 2021 ook minder goed. Sinds 3 jaar gaat deze 
achteruit, maar scoort nog behoorlijk goed. 
De overzet aan de Steenweg Wijchmaal en de Noordlaan bereikte de absolute top met 3.501 
dieren. De aantallen namen voor het vierde jaar op rij toe. Nooit werden daar zoveel Gewone 
pad, Groene kikker en Kleine salamander overgezet. Ook Bruine kikker scoorde goed. 
In totaal werden in 2021 7.692 dieren overgezet. In 2020 werden 8.208 dieren overgezet, in 
2019 7.084 dieren. 
 
Vlaanderen en Limburg 
 
In Vlaanderen werden in 2020 152.299 amfibieën overgezet op 278 locaties verdeeld over 132 
gemeentes. Dit bij de heentrek. 
in 2021 werden 190.521 dieren overgezet bij 318 overzetacties in 139 gemeentes. Een kwart 
meer dan vorig jaar. 
In de provincie Limburg werden in 2020 werden 20.362 dieren overgezet.  
In 2021 werden 38.809 dieren overgezet bij de heentrek. Nagenoeg een verdubbeling. 
 
1 op 27 amfibieën in Vlaanderen en 1 op 5 amfibieën in Limburg werden door ons overgezet.  
 
 
Alle helpers, ook dit jaar, hartelijk bedankt. We zien elkaar in het voorjaar terug. 
Wil je meehelpen overzetten, laat het weten. 
 
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 16 januari opgezet. Op 6 april werd er opgeruimd. 

 
Door enkele nachten met 
temperaturen boven de 5 jaar zijn 
er eind januari en begin februari 
kleine aantallen amfibieën, die 
richting water trokken. 
De koudegolf met overdag ook 
vriestemperaturen tussen 8 en 15 
februari doet alles stilvallen. Zelfs 
een sneeuwlaagje. Na de dooi 
komt de trek op gang, met een 
absoluut hoogtepunt op 22 februari 
(277 dieren). Na begin maart was 
er nagenoeg geen trek te noteren. 
 

 
De trek was dit jaar dan ook 17 dagen vroeger dan normaal. In 2020 viel de vroegste trek ooit 
waar te nemen: de helft van de dieren was over op 16 februari.  
 
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 in 
2020. Nog echt geen groot aantal. 
In 2021 werd 2.406 dieren overgezet: een vijfde minder dieren 
dan het jaar ervoor. 
De droge lentes en zomers van 2018, 2019 en 2020 met het 
droogvallen van de 3 broeken (vijvers) in de zomer en najaar, 
heeft zich nog duidelijk laten voelen. 
Begin 2021 waren de vijvers en vennen op Schietveld nog niet 
aangevuld. Dat zal pas in de zomer gebeuren. 
 
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 104.056 stuks over-
gezet.  
 
De Gewone pad ging met 14% achteruit na een stijging van 
40% in 2020: 1.016 padden werden dit jaar overgezet.  
5 Rugstreeppadden konden worden overgezet in 2021. Evenveel als in 2020 en eentje meer 
dan in 2019. 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 56 rugstreeppadden 
overgezet.  
Het aantal Alpenwatersalamanders neemt weer toe na de halvering in 2019: 191 stuks werden 
overgezet (+ 29% ten opzichte van 2020).  

24 januari 2021 
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Kleine watersalamander deed het wonderwel heel 
goed in 2020: 10 maal 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: slechts 93 dieren werden 
overgezet. In 2021 werden 662 dieren overgezet 
(38% minder dan in 2020), maar toch nog de op een 
na beste score ooit op deze locatie. 
1 Vinpootsalamander werd genoteerd.  
Bruine kikker ging in 2020 met de helft vooruit tot 404 
overgezette dieren. In 2021 werden iets minder 
dieren overgezet: 361 (- 13%).  
Groene kikker verdubbelde in 2020: 220 dieren 
werden overgezet. In 2021 ging het aantal met een 
derde achteruit:  
146 dieren werden overgezet. 
In 2019 ging de soort nog het sterkst achteruit: nog 
1/4 van het aantal van 2018 bleef over.  
Heikikker kende vanaf 2014 een stijgende trend: van 
1 enkel exemplaar naar liefst 79 dieren in 2017. In 
2018 noteerden we 54 exemplaren, in 2019 nog 19 
exemplaren en in 2020 een stijging tot 32 
exemplaren. In 2021 nagenoeg hetzelfde aantal: 34 
dieren. 
52 doodgereden dieren werd genoteerd. 
 
Leerlingen van Klim-op Plockroy kwamen een morgen meehelpen. 

Kleine watersalamander 

Heikikker 

JAAR 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 2021

Alpen-

watersalamander
340 294 256 102 317 372 293 141 107 120 88 34 87 144 286 348 107 118 72 71 106 124 265 125 148 191

Kleine

watersalamander
114 160 126 368 272 208 89 118 51 115 82 45 127 331 145 156 73 15 32 67 25 299 250 93 1069 662

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 1

Bruine kikker 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 126 86 291 340 381 337 428 396 882 629 500 562 341 259 404 351

Groene kikker 231 196 418 360 543 489 540 553 633 526 236 121 533 385 391 315 272 179 60 143 400 396 372 97 220 146

Heikikker 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 34

Gewone pad 1287 2160 2227 1892 3508 5420 4909 4853 5231 5542 3075 2699 3562 1954 2620 3210 2518 2893 3071 2572 2769 966 1366 844 1186 1016

Rugstreeppad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 27 6 5 5

Totaal 2299 3034 3348 3406 5438 7529 6004 5864 6173 6494 3640 3002 4745 3382 3995 4440 3418 3611 4119 4492 3831 2444 2681 1460 3073 2406
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Overzet Brogelerweg Ellikom 
 
Op 23 januari werd de paddenoverzet opgezet. Op 6 april werd ook afgebroken/ 
 
We kenden hier nagenoeg trek in één enkele grote golf, met een maximum op 25 februari. Die 
dag werden 332 dieren overgezet. In 2020 werd die piek al bereikt op 16 februari met 227 
dieren.  
 

In 2018 werd een recordscore bereikt met 3.427 
dieren. In 2020 werden nog 2.062 dieren 
overgezet. Dit jaar nog 1.784 dieren. Een daling 
van 13% ten opzichte van 2020. 
 
Aan de noordzijde van de Brogelerweg kwamen 
1.474 dieren (9% minder dan 2020) in emmers 
terecht, terwijl aan de zuidzijde slechts 226 dieren 
(47% minder dan in 2020) werden opgevangen. 
 
Alle soorten namen af ten opzichte van 2020, 
gewone pad uitgezonderd. 
Kleine watersalamander nam verder af tot 53 
dieren. In 2020 kent nog 81 dieren, na een 
recordscore van 143 in 2019.  
Alpenwatersalamander scoort met 304 dieren 
een vierde lager dan de voorbije 3 jaren. 
Bruine kikker gaat met 387 dieren een derde 
achteruit ten opzichte van 2020. 
Gewone pad gaat dit jaar wel licht vooruit: 1.032 
dieren worden overgezet ten opzichte van 968 
dieren in 2020. Toch behoorlijk minder dan het 
topjaar 2018 met 2.028 dieren. 

 
Leerlingen van het Biotechnicum Bocholt en van 
de Vrije Basisschool Ellikom kwamen meehel-
pen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

45 57 28 67 64 67 32 86 145 120 156 158 216 144 178 277 345 428 409 414 304

0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 4 14 26 10 15 23 129 64 143 81 54

141 57 109 128 240 125 184 485 282 269 248 106 285 195 116 214 214 898 902 583 387

1 0 2 3 2 3 0 0 1 3 6 12 0 1 5 1 6 9 4 15 8

960 807 886 645 2135 1588 1021 1510 2263 1530 1786 731 905 1274 948 1058 1363 2028 1510 969 1032

1147 901 1025 843 2442 1785 1237 2083 2692 1924 2200 1021 1432 1624 1262 1573 2077 3724 2968 2062 1785Totaal

JAAR

Alpen-

watersalamander
Kleine 

watersalamander

Bruine kikker

Groene kikker

Gewone pad
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Opraapacties: 
 
   Hellestraat Ellikom  
   Boenderstraat Ellikom & Wijshagen 
   Reppelerweg Grote Brogel 
 
De Hellestraat en Boenderstraat werden een enkele avond gecontroleerd op overstekende 
dieren. In de Boenderstraat werden 2 dode dieren geteld. Geen levend dier kon overgezet 
worden. 
De Reppelerweg werd 2-maal ’s avonds gecontroleerd op een moment van grote paddentrek. 
Er werden toen 14 dieren overgezet, en 24 dode dieren geteld. 
 

 
Overzet Esmeralda: Noordweg N73 en Steenweg 
Wijchmaal Peer 
 
Na het topjaar 2020, blijft het in stijgende lijn gaan met het aantal 
overgezette amfibieën in Peer. Met een totaal van 3.501 
overgezette dieren overtreffen we ruimschoots het aantal van 
vorig jaar. De reden voor deze geweldige stijging in aantallen, 
daar kunnen we geen antwoord op geven. Maar ons werk is 
duidelijk niet voor niets! 
 
Bij de meeste overgezette soorten werd een stijging genoteerd, 
zie bijgevoegde tabel. Behalve bij de Alpenwatersalamander. 
Van deze soort noteerden we het laagste aantal, sinds het begin 
van de paddenoverzet in Peer in 2004, slechts 20 exemplaren. 
Het valt op dat het aantal Kleine watersalamanders geweldig 
gestegen is t.o.v. vorig jaar, nl. van 39 naar 138 dit jaar. Mogelijk 
werden door overzetters deze beide soorten verwisseld. Dat zou 
deze grote verandering in aantallen kunnen verklaren. Maar toch was er een grote stijging in 
het totale aantal overgezette salamanders, bijna het dubbele van vorig jaar. Van de Groene 
kikker en de Gewone pad noteerden we het hoogste aantal ooit. De Bruine kikker zit met 576 
exemplaren in stijgende lijn, maar we zijn nog ver af van de 1.098 ex in 2005. 
 
De meeste dieren werden aan de Noordweg (Omleidingsweg N73) overgezet, nl 2.246 stuks. 
Dat is een stijging t.o.v. vorig jaar. Aan de Steenweg Wijchmaal werden minder dieren 
overgezet, 875 t.o.v. 1.076 vorig jaar. Ook werd er weer minder gebruik gemaakt van de 
tunnels, slechts 380 amfibieën gingen door de tunnels t.o.v. 390 in 2020 en 434 in 2019. 
Daarnaast werden er ook nog 89 dode amfibieën (verkeersslachtoffers) genoteerd, zijnde 76 
dode padden, 5 dode Bruine kikkers, 4 dode Alpenwatersalamanders en 4 Kleine 
watersalamanders. 
De schermen voor de paddenoverzet stonden dit jaar opgesteld vanaf zaterdag 30 januari, op 
3 april was de trek voorbij en werden de schermen terug opgeruimd. De eerste dieren werden 
op 2 februari overgezet. Vanaf 6 februari kwam er een koude periode met sneeuw en dag- en 
nachtvorst. De trek viel dan stil tot de dooi intrad op 15 februari. Er volgde een periode met 
zacht weer en zelfs temperaturen tot +20°C. Tijdens deze dagen werden de meeste amfibieën 
overgezet. De dag met het hoogste aantal overgezette dieren was 25 februari, toen belandden 
1103 dieren in de emmers. 
Op 5 maart werd de eerste kikkerdril en de eerste paddensnoeren gevonden. 
Wegens de coronamaatregelen zijn er geen klassen komen meehelpen aan de paddenoverzet 
in Peer. Ook andere bezoekers bleven hierdoor weg, slechts een enkele opa met kleinkind is 
komen kijken naar de paddenoverzet. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

77 208 161 113 146 178 206 174 152 94 48 63 93 43 36 25 53 20

0 0 0 0 0 1 0 1 2 10 1 9 14 15 5 45 39 138

137 1098 526 228 271 141 160 154 279 367 211 128 109 110 446 414 201 576

23 47 14 7 3 1 0 3 1 2 2 3 4 6 0 0 21 70

964 1343 1578 635 749 680 662 571 666 821 676 779 669 585 1097 2177 2458 2697

1201 2696 2279 983 1169 1001 1028 903 1100 1294 938 982 889 759 1584 2661 3072 3501

JAAR

Totaal

Alpen-

watersalamander
Kleine 

watersalamander

Bruine kikker

Groene kikker

Gewone pad
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Verloop van de overzet in 2021 (dieren per dag) 

 

 
In den Damp Gestelstraat Wijshagen 
 

Brogelerweg Ellikom 

 
Esmeralda Noordlaan Wijchmaal 

 Freddy Janssens & Robert Van Dingenen 
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ZWERFVUILINZAMELING  
OUDSBERGEN EN PEER 18 SEPTEMBER 2021 
 
Een actie van Limburg.net. 
De lokale besturen spelen daar gepast en met de nodige ondersteuning op in. 
Deze opzet past in het straatje van Natuurpunt. Wij werken het ganse jaar voor een leefbaar 
milieu en nette omgeving. Deze actie zet onze doelstelling in de verf en hebben ons extra 
geëngageerd om in Oudsbergen en Peer enkele straten en pleinen weer proper te maken. 
In Meeuwen werd het afval langs Klein-Gestel, Gesteldijk, Schansdijk, Krommendijk en Kolis-
bergen over een afstand van 5 km door Natuurpunters en andere vrijwilligers opgeruimd. 
In Peer werden het Milieu- en Natuurleerpad Mullemer Bemden, de bermen van de straten 
vanaf kruising Vredestraat en Kloosterveldstraat en van Kruisstraat tot Bomerkapel in de Dom-
melvallei opgeruimd. In  Grote Brogel de bermen van de Hoogstraat en de Reppelerweg bij de 
Vallei van de Abeek. Voor beide locatie samen werd er langs 10 km wegen opgeruimd. 
In totaal zijn door Natuurpunt 15 km bermen en wegen weer genietbaar gemaakt. Een toestand 
hoe die het gehele jaar zou moeten zijn. 
 
 

 
 

   
Jan Hendrikx 
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PLANTENVERKOOP  
20 EN 27 NOVEMBER 2021 
 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode doet hierbij mee 
aan een actie van Natuurpunt Limburg. 
Natuurpunt wil de achteruitgang van onze wilde 
dieren en planten stoppen. Veel vrijwilligers zijn 
dagelijks in de weer om onze natuurgebieden zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken voor bijzondere 
natuur. Natuurgebieden alleen kunnen de 
achteruitgang van de biodiversiteit niet stoppen. 
Het areaal van alle tuinen in Vlaanderen en Limburg 
is een perfecte aanvulling om deze doelstellingen te 
bereiken.  
Natuurpunt kiest voor inheemse planten. Die soorten vestigden zich spontaan in onze streken 
na de laatste ijstijd en zijn extra aangepast aan onze weeromstandigheden. 
Natuurpunt kiest voor “Plant van Hier”. Het zaad is geoogst in eigen streek. De planten zijn 
bovendien milieuvriendelijk geproduceerd en hebben genetisch materiaal dat belangrijk is voor 
onze lokale biodiversiteit. 
Eigenaars van natuurvriendelijke streekeigen tuinen dragen zo bij behoud en versterking van 
de biodiversiteit en doen tegelijkertijd iets om de klimaatopwarming te milderen. Daarom zet 
Natuurpunt deze verkoopactie van streekeigen planten op. 
De opbrengst van deze actie wordt door Natuurpunt in de natuur in de buurt van de mensen 
geïnvesteerd. 
De verdeling voor Peer op 20 november was aan de terreinen van de technische dienst van 
de stad Peer. Er waren 13 bestellingen voor 385 planten, 10 zaadmengsels, 1 bijenhotel en 1 
mezenkast. 
Voor Meeuwen op 27 november aan Compostpunt Kapelanijstraat (speelplaats Middenschool 
Meeuwen). Een persoon had een bestelling geplaatst voor 435 planten en 1 zaadmengsel.  
De stad Peer ondersteunde deze actie door hun inwoners een gratis plant naar keuze aan te 
bieden, de gemeente Meeuwen-Gruitrode schonk een spork. 
Iedere koper kreeg plant-, zaai- en snoeitips. 
Natuurpunt dankt de stad Peer, de gemeente Oudsbergen en het Compostpunt voor hun 
medewerking en voor het gebruik van hun infrastructuur. 
 
 
 

 
Jan Hendrikx 
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KALENDER 
 
Alle activiteiten zijn omwille van de coronacrisis onder voorbehoud. 
Meer info vind je op bijgevoegde folder en in onze nieuwsbrieven,  
websites www.abeek.be en www.natuurpunt.be/agenda 

 
Klusnamiddagen Vallei van de Abeek: elke eerste dinsdag van de maand (juli en aug. uitgez.) 13u  
Zomerbeheerwerkavonden Vallei van de Abeek: elke dinsdag vanaf 28 juni tot en met 30 aug. 19u.  
   Bijeenkomst ter plaatse. Info wordt gemaild aan de geïnteresseerden. 
Beheerwerken Dommelvallei naar gelang de mogelijkheden en de noodzaak.   
   Info wordt gemaild aan de geïnteresseerden. 

 

ACTIVITEIT DATUM EN UUR LOCATIE 

Opzet paddenoverzet Gestelstraat  za 15-01 9u  Gestelstraat Meeuwen 

Opzet paddenoverzet Brogelerweg  za 22-01 9u Brogelerweg Ellikom 

Opzet paddenoverzet Esmeralda za 29-01 9u Parking Kringwinkel Esmeralda Peer 

Wintersnoei fruitbomen i.s.w. Velt za 05-02 13u30 Boomgaard Monshof Monshofstraat 32 Reppel 

Dauwwandeling met traktatie als 
Algemene Ledenvergadering 

zo 06-02 08u ‘t Bergske Bergskensstraat 2 Peer 
 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 19-02 9u Parking Buurthuis Ellikom 

Eco inspiratiesessie - deel 1 
i.s.w. Eco on my mind 

do 24-02 20u Solterweg 4 Tongerlo Bree 

 
Publieke paddenoverzet 

za 26-02 
za 05-03  
za 13-03 20u 

 
Kruispunt van de Gestelstraat en Kolisbergen in 
Meeuwen (Oudsbergen) 

Zwerfvuilinzameling Oudsbergen  
 
Zwerfvuilinzameling Peer 

vr 19-03 9u 
 
za 20-03 9u 

Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen  
 
Kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg Grote Brogel 
Vredestraat Peer 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 19-03 9u Parking Buurthuis Ellikom 

Verkennende wandeling  
Vallei van de Abeek 

za 16-04 9u Buurthuis Ellikom 

Knoflookpadwandeling Peer zo 24-04 14u Parking Kringwinkel Esmeralda Peer 

Eco inspiratiesessie - deel 2 
praktische sessie 

di 17-05 20u Solterweg 4 Tongerlo Bree 

Verkennende wandeling  
Vallei van de Abeek 

za 21-05 9u Parking Buurthuis Ellikom 

Kruidenwandeling met An Bellen 
met proevertjes achteraf 

do 16-06 19u Parking Buurthuis Ellikom 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 18-06 9u Parking Buurthuis Ellikom 

Het heidegebied bij zonsopgang  zo 21-08 8u Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen 

 
Cursus Roofvogels 
organisatie Natuurpuntafdelingen  
van de Regio Dommeldal 

ma 05-09 
ma 12-09 
ma 26-09 
ma 03-10 
za  08-10 

 
Ontmoetingscentrum De Schans 
Schansplein 1 Hechtel-Eksel 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 17-09 9u Parking Buurthuis Ellikom 

Verrassende wandeling met Gitta 
Weytjens 

zo 02-10 14u Parking Kringwinkel Esmeralda Peer 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 15-10 9u Parking Buurthuis Ellikom 

Dag van de Natuur  
Gezinnen en jeugdbewegingen 

zo 27-11 9u  
en 14u 

Dommelvallei Peer 

Beheerwerken Vallei van de Abeek za 17-12 9u Parking Buurthuis Ellikom 

Winter op de Oudsberg zo 18-12 14u Parking voetbalterreinen Harmonieweg 38 
Gruitrode 
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