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VOORWOORD 

 

 
Weeral loopt een jaar ten einde en dient zich een nieuw jaar 2023 aan waar we met veel 
verwachtingen naar uit kijken. Wat moeten we onthouden van het voorbije jaar? 
 
2022 begon onder een relatief goed gesternte. De coronacrisis leek onder controle en het leven 
begon stilaan zijn normale gang te gaan. 
Tot eind februari het Russische leger binnenviel in Oekraïne. Wat voor ons onvoorstelbaar 
bleek speelde zich als het ware voor onze ogen af. Een begin van veel ellende en smart voor 
de Oekraïense bevolking. 
 
Laat ons één aspect van de gevolgen van deze oorlog nader bekijken, namelijk onze 
afhankelijkheid van energie en de gevolgen voor het klimaat. Oorlog is sowieso een bron van 
vervuiling en energieverspilling. Tijdens de tweede wereldoorlog heeft de C02-uitstoot een piek 

gehad. De situatie is dit jaar wel iets anders. Door de hoge prijzen is het verbruik van 
energiegrondstoffen gedaald. Belangrijk voor het klimaat is dat de transitie een boost heeft 
gekregen en dat er de komende jaren meer zal ingezet worden op zonne- en windenergie. 
Maar of we de doelstellingen van Parijs zullen halen blijft zeer twijfelachtig en zullen we ons 
moeten voorbereiden op een warmere aarde met alle gevolgen van dien. 
Onze natuur zal altijd een deeloplossing van klimaatproblematiek zijn. Daarom blijven we ons 
inzetten om de ons toevertrouwde natuur zo goed mogelijk te beheren. De vaste ploegen en 
onze vrijwilligers hebben weer hun best gedaan. Dat kun je lezen in dit jaarboek. 
 
We hebben ons ook ingeschreven als partner in het Water-Land-schap 2.0 – Riviercontract 
Dommel – Blue Deal. Dit project is goedgekeurd. Daardoor zullen er verschillende acties ten  
voordele van een robuuste natuur in het Dommeldal uitgevoerd kunnen worden. Hier horen we 

later nog meer. 
We zullen ook deelnemen aan een groot project rond de Abeekvallei in het Land van Bruegel. 
De wandelroute werd reeds aangelegd met de deskundige inzet van het landschapsteam van 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland. De wandelroute ‘Het Land van Bruegel’ valt zeer 
goed in de smaak bij de wandelaars. Tijdens het Radio 2-natuurweekend van eind oktober 
2022 werd deze wandeling als de beste van nieuwe wandelroutes in Vlaanderen uitgeroepen. 
Daar zijn we fier op. 
Het beheer van de zandgroeve in Grote-Brogel is al gestart op delen die al afgewerkt zijn door 
de uitbater. Zo zijn we voorbereid om binnen een aantal jaren de ganse zandgroeve in beheer 
te nemen. Ook de Elisabethbronnen, een vijvercomplex aan de Abeek in Meeuwen, dat 
aangekocht is door het Vlaams gewest, zal na een eerste herinrichting aan onze zorgen 
worden toevertrouwd. Werk genoeg zo te zien. 
 

Ik sluit dit voorwoord af met jullie het allerbeste te wensen voor een schitterend 2023. 
 
 

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 64 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  
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


                                                                              AFDELINGSWERKING 

                                                                                                                                                                                                          . 

 
JAARBOEK 2022 NATUURPUNT  3 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

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: 536 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 

 

2022 132 189 325 
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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 38 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/
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LAND VAN BRUEGEL 

 
Een nieuwe wandeling Het land van Bruegel in de Vallei van de Abeek. 
Deze schitterende wandeling voert u door open landschappen, heide, bossen en bloemrijke 
beemden in de vallei van de Abeek. 
Op deze wandelroute kun je op 6 hotspots op je smartphone uitleg krijgen over de wetens-
waardigheden waar je voorbijkomt. De wandeling is 3,7 km lang en voert je langs het geboor-
tehuis van Pieter Bruegel de Oude, de site van de voormalige Olieslagmolen van Ellikom, door 
de heide, langs de verrassende geologische ‘Breuk van Grote-Brogel’ en het ‘Heilig Bos’, een 
archeologische site van Europees belang in de Abeekvallei van Grote Brogel. 
Luister mee en kom eens langs en laat je verrassen. 
De wandeling is ontworpen om te wandelen tegen klokwijzerszin, maar de andere richting is 
zeker zo goed. Parkeren kan in de omgeving van de Ooievaarnest, Hoogstraat 4 in Grote 
Brogel. 

 
 
Deze wandelroute werd tij-
dens het natuurweekend van 
Radio 2 op 22 oktober aan 
het publiek voorgesteld.  
Op vraag van radiopresenta-
trice Ann Reymen aan Joeri 
Cortens, de huisbioloog van 
Radio 2, welke nieuwe 

Vlaamse wandelroute het 
meest indruk op hem ge-
maakt, antwoordde Joeri dat 
de Pieter Bruegelwandeling 
in de Abeekvallei hem het 
meest beviel door zijn prach-
tige natuur en landschappen 
en met historische hotspots. 
 
Deze wandelroute is de kapstok van een groter project in het Land van Bruegel waarbij meer-
dere acties voorzien zijn. Zo zullen o.a. bruggen vernieuwd worden, rustbanken aangebracht 
en de wandelinfrastructuur verbeterd worden. Mogelijk worden er gronden verworven, terreinen 
heringericht en landschappen hersteld.  
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Bezienswaardigheden 
 

Ooievaarsnest 
Het Ooievaarnest was een herenboerderij die steeds, tot in 1877 in handen is geweest van de adel.  
De eerste bebouwing dateert waarschijnlijk al van de twaalfde eeuw. Rond 1526 werd hier Pieter Bruegel 
geboren. Hij schilderde het interieur van zijn geboortehuis om zijn nageslacht te laten zien waar hij  gebo-
ren is en wie voor zijn opleiding heeft gezorgd. 
Bij de hoeve hoorde ca. 30 ha gronden die reikten tot aan de Abeek. De Slagmolen van Ellikom was  

bereikbaar via een mooie dreef. Momenteel worden er plannen gemaakt om de hoeve te restaureren en 
het Land van Bruegel een facelift te geven. Binnen enkele jaren wordt hier de 500ste verjaardag van 
Pieter Bruegel gevierd.  

 
De site van de voormalige slagmolen van Ellikom 
De molen, de vijfde molen op de Abeek in Oudsbergen, bestond al in 1702, maar is ouder. De slagmolen 
van Ellikom was een oliemolen waar het lijnzaad, raapzaad en vlaszaad geplet of geslagen werd. 
In 1963 werd de molen afgebroken en in het Openluchtmuseum van Bokrijk heropgebouwd. De toenma-

lige conservator van het Openlucht Museum van Bokrijk was zo onder de indruk van de omgeving dat hij 
het openluchtmuseum Het Land van Bruegel wilde noemen. Die naam willen we gebruiken in het echte 
land van Bruegel. 
 
Heide 
Natuurpunt heeft hier 2 percelen dennenbos omgezet naar heide. Omdat hier eeuwenlang heide stond, 

kwam de heide al in het eerste jaar massaal tevoorschijn na meer dan 50 jaar als zaad in de grond heb-
ben gewacht. Hier kun je door de heide struinen zoals onze voorouders dat deden in de uitgestrekte 
heidegebieden rond de dorpen. De heide wordt regelmatig in stroken gemaaid zodat er altijd ook jonge 
heidebegroeiing blijft voor haar bewoners. 
 
Breuk van Grote Brogel 

Als we hier langs de steile valleiwand wandelen vragen we ons af hoe die helling hier is gekomen. De 
streek hier ligt aan de rand van de Roerdalslenk, een groot verzakkingsgebied. Hier zijn we bij de breuk 
van Brogel, een zijbreuk, waar de grond is verzakt en grotendeels terug is opgevuld. Zo is er nu een 
hoogteverschil van 10 à 15 meter ontstaan tussen het Kempisch plateau en de vlakte van Bocholt. In de 
diepte zie je de Abeek meanderen. Meer stroomafwaarts de Abeek is de valleiwand verdwenen en 
maakt de Abeek een bocht van noorden naar het oosten. 

 
Archeologische site 
De archeologisch site van Grote Brogel is van Europees belang omdat er heel veel vondsten zijn opge-
graven en deze wijzen op een cultusplaats in een “Heilig Bos”. 
Het gaat zowel om vuurstenen artefacten, aardewerk als metalen objecten. Zowel de grondsporen als de 
vondsten duiden op langdurige menselijke activiteiten op de site. Behalve de munten en fibulae is er in 
Brogel nog een verscheidenheid aan andere metalen objecten gevonden, zoals  armbanden, haarspel-

den, paardentuig, … 
 

    Paul Capals 
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WERKING KERN DOMMELVALLEI PEER 2022 
 
We hebben dit jaar geen vaste 
maandelijkse activiteiten en 
beheerwerken gepland. Maar toch zijn 
we goed bezig geweest, de werken voor 
het beheerteam werden ‘on call’ 
georganiseerd. Jaarlijks verlopen onze 
activiteiten toch min of mee volgens 
eenzelfde stramien.  
Het begint in januari altijd met het 
opzetten van de schermen voor de 

paddenoverzetacties. Daarna volgen de 
dagelijkse overzetbeurten, van eind 
januari tot half april. In Peer neemt een 
zestal vrijwilligers van onze kern deze 
overzetbeurten op zich. Om deze 
schermen te plaatsen gebruiken we 
ijzeren piketten, met enkele vrijwilligers van onze kern hebben we nog een zestigtal piketten 
bijgemaakt.  
In maart hebben we nog een aantal bomen en struiken bijgeplant in de houtkant aan onze 
weide in de Broekstraat. Door de droogte waren veel boompjes, die we eerder geplant hadden, 
kapot gegaan. Door de storm waren enkele populieren aan het perceel Grobben omgewaaid, 
deze hebben we in april opgeruimd. Tijdens deze opruimwerken vonden we een 

Vermiljoenkever (een Europees beschermde soort) op het dode hout.  
Op 19 maart hebben we, naar jaarlijkse gewoonte, met een aantal vrijwilligers deelgenomen 
aan de zwerfvuilopruimactie van Limburg.net (in Peer noemen we het al jaren ‘Peer Proper’). 
Dankzij deze actie zag Peer er weer een beetje properder uit.  
Op 21 juni hadden we bezoek van de Slobkousjes, ze kwamen de planten in de omgeving van 
het ‘Huis in ’t Veld’ en de knoflookpadpoel aan de Geerkens, onder de loep nemen. Deze 
weiden, vroegere akkers, worden al een aantal jaren niet meer bemest. Via de inventarisaties 
van o.a. de Slobkousjes, volgen we de evolutie van de vegetatie op.  
Naar jaarlijkse gewoonte komen de leerlingen van Agnetencollege van Peer in oktober, in het 
kader van het gemeenschappelijk funderend leerplan (GFL), beheerwerken doen in de natuur. 
Dit gebeurt deels in Reppel in de Abeekvallei en het andere deel in Peer in de Dommelvallei. 
Met onze kern vangen wij de leerlingen in Peer op en begeleiden hen bij de werken. Deze 

werken bestaan uit houtkantbeheer, hakhout en wandelpaden vrij maken van overhangende 
takken. 
Sinds oktober volgt er een leerling (Atilla Kiliçarslan) van 6NGTW (Natuur- & Groentechnieken) 
van het Biotechnicum in Bocholt stage bij onze kern in de Dommelvallei in Peer. Dit kadert in 
zijn GIP (geïntegreerde proef), die als onderwerp amfibieën, poelen en het beheer ervan heeft. 
Hij zal ons 9 dagen, gespreid tussen oktober 2022 en mei 2023, ons assisteren bij 
beheerwerken en inventarisaties. De focus ligt dan voornamelijk op het onderhoud van poelen, 
de paddenoverzet en inventarisatie van amfibieën.  
Naar aanleiding van de ‘Dag van de Natuur’ in november, werd een aantal voorbereidende 
werken uitgevoerd door vrijwilligers van onze kern. Zo werd er plaats gemaakt waar kinderen 
een kamp kunnen bouwen, er werd takhout hiervoor voorzien, er werden takkenhopen gemaakt 
waar het maaisel op gedeponeerd kan worden, enz. De ‘Dag van de Natuur’ was op zondag 27 
november.  

Als laatste werk voor dit jaar werd, begin december, de poel aan de Steenweg Wijchmaal 
geruimd. Rondom de poel werd gemaaid, vooral de pitrus, en uit de poel werden zoveel 
mogelijk lisdodden met wortelstokken verwijderd. 

 
Robert Van Dingenen 



                                                                              AFDELINGSWERKING 

                                                                                                                                                                                                          . 

 
JAARBOEK 2022 NATUURPUNT  9 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Robert Van Dingenen 
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DAG VAN DE NATUUR  
Zondag 27 november 2022 Natuurgebied Dommelvallei Peer 
 
Op zondagochtend trotseerden 22 mannen en vrouwen en een dappere jongeman het druileri-
ge, mistige herfstweer om een handje toe te steken in de natuur. Met veel goesting werd er 
gemaaid en gestapeld en geploeterd. De omgeving van de knoflookpadpoel aan de Tettelveld-
weg werd grondig onder handen genomen. De pitrus werd gemaaid en de opslag van ratelpo-
pulier werd uitgetrokken rond de poel. Hierdoor krijgen andere planten kansen om te ontwikke-
len en blijft de poel meer toegankelijk voor dieren uit de omgeving. 

Om dezelfde reden werden op een nabijgelegen perceel netels gemaaid. Maar ook om de 
bramenkoepels meer ruimte te geven. Die zijn namelijk erg belangrijk voor de bijen- en 
vlinderpopulaties. 
Het maaisel werd bovenop takkenhopen gelegd waardoor er schuilplaatsen ontstaan voor 
allerlei dieren. 
Verder werd er een wandelpad aangelegd naar de Dommel. Voor de kinderen die er bv. een 
natuurworkshop volgen mocht het een beetje avontuurlijk zijn. En daar werd dus voor gezorgd. 
Tussen de werken door kon iedereen genieten van warme soep en lekkere broodjes, 
chocomelk, goeie hete koffie en de allerlekkerste wafels en taart van onze eigenste 
Natuurpunt-bakkerin! Daarvoor alleen al zou je meedoen! 

Uiteindelijk was de hele klus redelijk vroeg geklaard en konden de liefhebbers nog snel het 
laatste doelpunt van het WK meemaken. Iedereen tevreden! 
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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/


    NATUURRESERVAAT VALLEI VAN DE ABEEK & DOMMELVALLEI 

                                                                                                                                                                                                          . 

 
JAARBOEK 2022 NATUURPUNT  15 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

RESERVATENWERKING VALLEI VAN DE ABEEK 
 
Veiligstelling 
 
In 2022 werd 2,96 ha aangekocht. Van 1,66 ha was de verkoopovereenkomst getekend in 
2021, de verkoopakte van 2022.  
Voor 3 vijvers met een elzenbosje van een vroegere visclub aan de Berkenstraat in Meeuwen 
(0,91 ha) werd een overdracht van gebruiksrechten getekend met het Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB). 
De oppervlakte Abeekvallei in beheer bedraagt eind 2022: 237,66 ha.  
Een oppervlakte van 204,47 ha is in eigendom, voor een oppervlakte van 33,20 ha is er een 
huurovereenkomst of een overeenkomst van beheeroverdracht. 

 
De uitbreidingen van het natuurreservaat vielen te noteren in: 
Wijshagen Plockroy het gehucht (0,76 ha) 
Meeuwen Vliegeneindebemden (0,27 ha) 
  Poelbemden (0,54 ha) 
  Kinkelbemden  (1,29 ha) 
  Klokbemden (0,23ha) 
  Slagmolen bemden (0,21 ha) 
Grote Brogel Stikheide (0,41 ha) 
  Berke Boomgaard (0,13 ha) 
 

 
 
181,76 ha is momenteel erkend als natuurreservaat. 

NATUURPUNT vzw                                                             8830   Natuurreservaat ABEEKVALLEI       Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

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

AANKOPEN                                                                                                                                                                                        

201 51 27
STAND 01-01-2022 OU 1 C 983c, 983d Meeuwen Vliegeneindebemden 2 14-okt-21 21-feb-22  27 60
Goffart Julien PE 3 C 36v Grote Brogel Stikheide 3 30-jul-21 03-mrt-22  41 33
Koppelmans Maria OU 1 A 955a Meeuwen Slagmolen bemden 3 12-dec-21 25-feb-22  21 50
Meeus Yvo en cns. OU 2 B 152b, c, d Wijshagen Plockroy het gehucht 2 18-dec-21 04-mrt-22  75 60
Houben Maria OU 1 C 153d Meeuwen Poelbemden 2 03-jun-22 01-dec-22  54 50
JD Beleggingen b.v. PE 3 B 109e Grote Brogel Berke Boomgaard 4 13-jun-22 01-dec-22  13 30
Ruyters consoorten OU 1 A 694a/2, 670f Meeuwen Kinkelbemden 3 08-jul-22 01-dec-22  38 85
Quanten Mario OU 1 A 817a Meeuwen Klokbemden 3 12-aug-22 01-dec-22  22 86
Reyskens

STAND 31-12-2023 204 46 81

HUUR EN OVERDRACHT GEBRUIKSRECHTEN

STAND 01-01-2022 32 28 52
Agentschap Natuur en Bos OU 1 A 661, 662, 664 Meeuwen Kinkelbemden 3 23-sep-22  91 00
STAND 31-12-2022 33 19 52

  29  89  63

Oudsbergen 1  17  28  89

Peer   57  28  29

TOTAAL 204  46  81

STAND 01-01-2022 33  19  52
Agentschao Natuur en Bos

Totaal huur                                           9  63  40

Oudsbergen   18  04  63

Peer   5  51  49

TOTAAL 33  19  52

ALG. TOTAAL                                                                                       39  53  03

Oudsbergen 135  33  52

Peer   62  79  78

TOTAAL 237  66  33

Bocholt                      

HUUR

Bocholt                      

Bocholt                      

Bocholt                      
19%

M-G
52%

Peer
26%

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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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. 
 

Regulier beheer 
 
Het maatwerkbedrijf (sociale werkplaats) Natuur- en Landschapszorg zorgde zoals de 

voorgaande jaren voornamelijk voor het reguliere maaibeheer. 
Het maatwerkbedrijf De Winning maaide in opdracht van Het Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland tweemaal de wandelpaden (inbegrepen langs de plankenpaden).  
 
Inrichtingswerken 
 
In juni-juli 2022 werd verder gegaan met de vervanging van plankenpad in Reppel. 180 m 
plankenpad en de brug over de Abeek werd vernieuwd. De vervanging werd deels 
gesubsidieerd via een project openstelling natuurterreinen.  
Een drietal boombanken werd gemaakt. 
In juni werd een wolfproof schapenraster geplaats rond een weide Aen de Slagmolen. 
De nieuwe Radio 2-luisterwandelroute Land van Bruegel werd volledig toegankelijk gemaakt en 

bewegwijzerd. 
 

Beheerteam en anderen 
 
Op een achttal zaterdagvoormiddagen en op de 
eerste dinsdagnamiddagen van de maand werden 
beheerwerken uitgevoerd. Elke dinsdagavond in 
de zomermaanden werden, als het weer het toe-
liet, de handen uit de mouwen gestoken. Omwille 
van de hitte hebben we 4 keren de beheerwerken 
moeten uitstellen. 
Heel geregeld werd er ook buiten die dagen 
individueel of in heel kleine groepen gewerkt.  

 
Weer heel veel werk geleverd werd in het natuur-
reservaat: kappen van overhangende takken, 
kappen van een bosje, verhakselen hout,   
aanbrengen van houtsnippers op drassige 
wandelwegen, inzaaien graan- en bloemen-
mengsels, ringen en uittrekken van Amerikaanse 
vogelkers, uittrekken en maaien van reuzen-
balsemien, uittrekken van Japanse duizendknoop, 
opruimen van afval, openmaaien van paadjes 
naar de waterpeilbuizen, toegankelijk maken van 
vijveroevers, opruimen omgewaaide 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, 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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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 2022 geen bijkomende percelen gehuurd of aangekocht. 
De oppervlakte van het natuurreservaat gelegen in deze zone bedraagt 20,29 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
Half april werd op een deel van de Maastrichterheide de Amerikaanse vogelkers uitgetrokken. 
De percelen Donderslagheide en de Bullen werden begraasd door schapen eind juni - eind juli. 
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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 3 locaties percelen aangekocht: 

- Vliegeneindebemden: elzenbos (0,28 ha). 
- Plokroy het gehucht: 1 weekendverblijf met vijver (0,76 ha) 
- Poelbemden: elzenbos (0,54 ha) 

De oppervlakte natuurreservaat in zone 2 bedraagt 48,82 ha. 
 
Inrichting en beheer: 
De graslanden van de Goorten, Pastorijbemden, In den damp werden door de ploeg tweemaal 
gemaaid. De percelen in de Voorbroeken werden door een landbouwer éénmaal gemaaid.  
Een enkel perceel van Vliegeneinde werd begraasd door schapen. Drie ezels begraasden een 

grasland in de Voorbroeken (Broekkantstraat). 
Reuzenbalsemien werd nog uitgetrokken en gemaaid op Vliegeneinde. Deze is nagenoeg 
verdwenen in deze zone, maar vraagt zeker nog opvolging. 
Enkele peilbuizen werden hersteld. 
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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 4 locaties percelen bij: 

- Kinkelbemden:    gekapt populierenbos en boomopslag (0,39 ha)  
3 visvijvers en elzenbos (0,91 ha) 

- Slagmolenbemden: weekendverblijf met vijver (0,21 ha) 
- Klokbemden: weekendverblijf met vijver (0,23 ha) 
- Stikheide: dennenbos (0,41 ha) 

De oppervlakte natuurreservaat in zone 3 bedraagt momenteel 72,71ha.  
 
Inrichting en beheer:  

De leerlingen van Ellikom zaaiden de bloemenweide aan de Meeuwerkant in.  
De kleine hooilanden en de rietlanden op de Erpecommerbemden en het hooiland Aen het 
Kwaed Straetje konden ook tweemaal gemaaid worden door Natuur- en Landschapszorg. 
Meeuwerkant werden éénmaal gemaaid. 
Veel tijd werd hier in de zomer weer gestoken in de bestrijding van reuzenbalsemien langs de 
Abeek. 
Z 
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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 werd in 2022 op een enkele plaats een 
perceel aangekocht: 
- Berkenboomgaard: vroeger weekendverblijf (0,13 ha)  
De totale oppervlakte bedraagt momenteel 97,63 ha, 
waarvan 39,53 ha in Reppel. 
 
Inrichting en beheer:  
Een wolfproofafrastering werd in juni gezet bij een perceel 

Aen de Slagmolen. 
Het plankenpad en brug achter de pastorij werden 
vervangen. 
Natuur- en landschapszorg en ook De Winning trokken op 
vele plekken de reuzenbalsemien uit. 
Vrijwilligers trokken de Amerikaanse vogelkers uit in de 
houtkant en grasland op het Nelishofsveld. 
Een drietal boombanken werden geplaatst. 
De toegang tot een af te breken weekendverblijf werd 
vrijgemaakt. 
 

Enkel de weides bij het Monshof werden begraasd door 
gallowayrunderen. Het Monshof zelf werd begraasd door 
schapen tot september.  
Het grasland aan het Steenbroek (tip) werd gemaaid en 
begraasd door 3 paarden, de weide Aen de Molenberg 
werd begraasd door 2 paarden. 
Een schapenhouder zette een kudde van 80 tot 100 
Veluwse heideschapen en Ardense voskoppen in om de 
graslanden en heides bij de Molenberg, Aen de Slagmolen 
en Steenbroek, Exelmanshofsveld, Nelis-hofsveld en dit 
jaar ook de weides onder het Ooievaarsnest een of twee 

keer te begrazen. 
Op onze percelen Nelishofsveld en Monsveld zaaiden we in 
het voorjaar een mengsel van haver en zomertarwe in voor 
de akkervogels in het najaar en de winter. 
Zoals elk jaar werd ook de haag rond het Monshof 
gesnoeid. 
Op het Monsveld werd het hakhoutbeheer voortgezet door 
de school Agnetendal: een bosje houtopslag werd gekapt 
en door de leerlingen verhakseld. Een klas van Reppel 
verdeelde het hakselhout over een wandelpad bij de 
Waterstraat in Reppel. 
Vrijwilligers zetten het hout af langs het wandelpad bij het 

Steenbroek. Het hout werd verhakseld en werd gebruikt 
voor fatsoenering van dat wandelpad. 
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Natuur- en Landschapszorg maaide zoals elk jaar de hooilanden van deels één, deels twee 
keer. In september maaide de Wildbeheereenheid De Korhaan een deel van De Aabemden. 
Klassen van Grote Brogel en Ellikom knipten boomopslag in de heide af. 
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Natuurontwikkeling Zandgroeve Grote Brogel 
 
Na meer dan 60 jaar uitbating, nadert de zand- en kiezelgroeve aan de Reppelerweg en de 
Hoogstraat haar eindafwerking. In januari 2022 werden het westelijke deel  afgewerkt. 
In de loop van het jaar ontwikkelde zich een aan de noordzijde van het afgewerkte deel een nog heel 
schrale vegetatie. Door de droogte van de begrazing door Nijlganzen en Canadese ganzen bleef, 

ondanks dat we inzaaiden met een schraalgraslandmengel, volledig kaal. 
De vegetatie van de westelijke en zuidelijke oever ontwikkelde zich bijzonder gevarieerd, van geen 
vegetatie op kiezel tot een hoge ruderale begroeiing met tal van tuinplanten op lemig - en 
kleibodems. 
Op de in zomer en najaar droogvallende oever ontwikkelde zich ook het begin van een mooie 
oevervegetatie, met o.a. pilvaren en glaskroos. 
In het water werd naast kikkers ook kleine vissen waargenomen. Ook ijsvogels en futen, die leven 
van kleine vissen, lieten zich opmerken. Oeverzwaluw nestelde dit jaar niet. 
Bij de afschuining van de oevers werd getracht de wortelstokken van Japanse duizendknoop zoveel 
mogelijk onder water te dumpen. In mei werden de nog uitschietende wortelstokken zoveel mogelijk 
uitgegraven. Van begin juni tot eind oktober werd om de 3 à 4 weken de oevers gecontroleerd en de 
nog opschietende duizendknopen zoveel mogelijk uitgespit. Volgend jaar wordt deze woekerende 

soort verder opgevolgd. 
De opschietende dennen werden verwijderd uit het deel schraalgrasland dat kon behouden worden 
van afgraving. Veldparelmoervlinder liet zich daar voor het vierde jaar op rij zien. 
In totaal werden 385 soorten genoteerd, voornamelijk planten (84 soorten), paddenstoelen (83), 
vogels (75), mossen en korstmossen (47), dagvlinders (30) en libellen (18). 
De plantenwerkgroep De Slobkousjes deed tweemaal in het najaar onderzoek. Volgende zomer 
komen ze terug om de plantenlijst te vervolledigen.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freddy Janssens 

Veldparelmoervl. Pilvaren 
 

Oorlepelzwam 
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GALLOWAYS 
 
Ook de voorbije winter verbleven onze  
dieren op het Smeetshof. 
In het voorjaar zijn daar nog 3 kalfjes 
bijgekomen. 
Op 3 mei werden de 5 koeien en de 3 
kalfjes op de graslanden bij het 
Monshof gezet. 2 dieren bleven achter 

op het Smeetshof. Enkele dagen later 
kwam daar nog een kalfje bij.  
Een koe werd begin oktober dood 
gevonden. Doodsoorzaak onbekend. 
De 8 galloways gaan nog tot half 
januari bij het Monshof blijven om dan 
voor het eerst te overwinteren op onze 
boerderij.  
 
SCHAPEN 
 

 
 
Van 20 april tot 15 juni zette schapenhouder Stijn De Vroey een kudde van 80 schapen en 
lammeren (Veluwse heideschapen en Ardense voskoppen) in om de graslanden en heide bij 
de Molenberg, Aen de Slagmolen en het Steenbroek te begrazen. Tussen 23 en 31 mei 

begraasden 90 lammeren Exelmanshofsveld en begraasden 100 schapen tussen 10 en 23 
juni het Oyevaersnesthofsveld. 
De heide en graslanden aan de Donderslag, de Bullen en Gestel werden tussen 24 juni en 
22 juli begraasd. 
Een tweede begrazing bij de Molenberg, Aen de Slagmolen en het Steenbroek met100 
schapen gebeurde er tussen 29 juli en 17 augustus. 
 
Ook rond het Monshof werd ook dit jaar begraasd. Dit tot half september toen 3 schapen 
gedood werden bij een wolvenaanval. 
Enkele percelen op Vliegeneinde werden ook begraasd met schapen. 
 

EZELS EN PAARDEN 
 
3 ezels graasden op een perceel in de Voorbroeken. 
2 paarden graasden op een perceel aan de Molenberg en Aen het Steenbroek. 
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RESERVATENWERKING DOMMELVALLEI PEER 
 

ZONE 1: ‘Dommelvallei Peer’ 

Gemeente: 

Peer (Peer en Wijchmaal) 

Locatie: 

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

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

Veiligstelling:  

Via ruil met ANB hebben we 3 percelen officieel in beheer gekregen, gelegen aan de Molen 

Bemden: Peer 4 A298b, c en d met een gezamenlijke oppervlakte van: 0,6849 ha.  

Via beheeroverdracht van ANB na een recht van voorkoop hebben we een vroeger weekend-

verblijf aan De Hoog Horste, Peer 4 A7d ook in beheer genomen. Oppervlakte: 0,4860 ha.  

In 2022 werden in deze zone geen aankopen gedaan. 

De kadastrale oppervlakte in deze zone bedraagt 62,3 ha 

Inrichting en beheer:  

Het ganse raster van de weide aan de Blijlever werd door de ploeg volledig hersteld of ver-

nieuwd. 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).   

Om technische redenen waren nog niet alle percelen gemaaid op het einde van het jaar. 

De aannemer heeft een put geslagen en een veedrinkpomp geplaatst in de wei aan de Broek-

straat (Boomer Bemdens). 

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 vrijwilligers van de Kern Dommelvallei Peer hebben: 

- het perceel Grobben gemaaid aan de Tettelveldweg 

- wandelpad gemaakt van de Knoflookpadpoel naar de Dommel 

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

perceel Grobben. 

- houtkant bij aangeplant aan de Broekstraat 

- wandelpaden gemaaid Aen de Geerkens 

- poel geruimd aan de Steenweg op Wijchmaal (pitrus gemaaid en lisdodden verwijderd). 
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ZONE 2: ‘Boomerhei’ 

Gemeente: 

Peer (Wijchmaal)  

Locatie: 

De Bollisserbeek, ten oosten van het 

spoorwegfietspad, en aangrenzend 

bos- en landbouwgebied 

Veiligstelling en beheer: 

Er zijn in dit deelgebied in 2022 geen 

percelen gekocht of gehuurd. 

De kadastrale oppervlakte in zone 2 

bedraagt 4,2 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 2022 

 
Een geslaagd jaar voor het Educatief natuurbeheer met veel vorming van kinderen op vlak van 
milieu, fauna en flora, natuurbeheer en natuurbeleving. 
Zeker een meerwaarde naar werken, samenwerken, kameraadschap, spel en plezier, creativi-
teit, beleven van natuurelementen in hun directe omgeving. 
Diverse elementen voor educatie kwamen aan bod: meehelpen aan het beheer van heide, 
houtkanten, bossen en graslanden, studie van bijen en amfibieën, grond- en wateronderzoek, 
beektochten en zeker creativiteit en handvaardigheid. 
Er werden 23 klassen bereikt. 
Dank aan de directies, leerkrachten, leerlingen, educatieve medewerksters, ouders en sympa-
thisanten en vrijwilligers. 

 

 

School  Datum # ll Gebied Activiteit 

Klim-op Plockroy  vr 18 maart 2022 12 In de Damp, Kolisbergen en 
Gestelbemden 

Paddenoverzet, bamboe 
verzamelen en wandeling  

vr 22 april 2022 39 Speelterreintje Plockroy Plaatsen bijenhotel 

Klim-op Meeuwen 

klas 6A en 6B  

ma 14 maart 2022 50 In de Damp, Kolisbergen en 

Gestelbemden 

Paddenoverzet 

Klim-op Meeuwen 

klas 5A en 5B  

vr 3 juni 2022 50 De Goorten en Pastorij-

bemden 

Abeektocht 

VBS Ellikom  
3de graad 

di 15 maart 2022 21 Brogelerweg Ellikom Paddenoverzet 

vr 10 juni 2022 21 Aen de Slagmolen Ellikom Abeektocht 

vr 2 december 2022  21 Aen de Slagmolen Ellikom Heidebeheer 

VBS Ellikom  

2de graad  
Bij-zonderproject 

di 19 april 2022 16 Meeuwerkant Ellikom Inzaai perceel bijenhotel 

woe 1 mei 2022 15 School Imkermobiel 

ma 2 mei 2022 14 Meeuwerkant Ellikom Onderzoek  

bijenpopulatie 

ma 30 mei 2022 14 School  Bijenhotelletjes  
en kaarsen maken 

Pieter Brueghel  
Grote Brogel  

di 14 juni 2022  24 Aen de Slagmolen Ellikom 
en Aabemden Grote-Brogel 

Natuurontdekkingstocht 
en picknick  

Pieter Brueghel Gr. 
Brogel en Erpekom 

di 11 oktober 2022  24 Aen de Slagmolen Ellikom Heidebeheer 

Agnetencollege Peer do 6 oktober 2022 48 Monsveld en Monsbemden 
Reppel  

Houtkantenbeheer  
en wandeling  

48 Mullemer Bemden Peer  Wandelpaden  
en poelen vrijmaken 

Sint-Elisabeth  
Wijchmaal  

Klas 5 type 6  

vr 11 maart 2022 10 Resterheide Hechtel Heidebeheer 

vr 3 juni 2022 10 Resterheide Hechtel Natuurontdekkingstocht, 
bodemonderzoek en 

insecten zoeken 

De Geluksvlinder 
Reppel 

ma 27 juni 2022 19 Steenbroek, Aabemden 
Monsbemden 

Natuurontdekkingstocht 
wateronderzoek 

do 13 oktober 2022 24 Achter de Pastorij Herstel wandelpaden  
en bushcraft 

Don-Bosco Gerdingen do 24 februari. 2022 22 Reppelerbemden  Bushcraft 
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Klim-op Plockroy   Klim-op Meeuwen 6A en 6B 

 

Klim-op Meeuwen 5A en B  VBS Ellikom 3de graad  
  

VBS Ellikom 2de graad  Pieter Brueghel Grote Brogel  
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Pieter Brueghel Grote Brogel & Erpekom  Agnetencollege (Peer) 

 

Agnetencollege (Reppel)  Sint-Elisabeth Wijchmaal klas 5 

De Geluksvlinder Reppel  Don Bosco Gerdingen 
 

Jan Hendrikx 
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CURSUSSEN 

 
Snoeicursus fruit 5 februari 2022 
 
De boomgaard van het Monshof in Reppel is een ideale plaats om mensen wegwijs te maken 
in snoeien van fruit. 
Frieda Pauwels is gastvrouw en Pierre Sanders is lesgever. Velt en Natuurpunt zijn de initia-
tiefnemers. 
 
Een 18-tal personen kreeg raad en daad naar rassen, verjonging, productie, ziektes en ouder-
domsverschijnselen en snoei in deze oude boomgaard met een groot assortiment van rassen. 
Een warme choco, een hapje en napraten zijn de traditionele afsluiting van de cursus.  

 

 

Jan Hendrikx
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Abeek Reppel: aandeel eDNA
Amfibieën

Alpenwatersalamander 0,70

Vissen

Regenboogforel 39,67

Riviergrondel 13,51

Driedoornige stekelbaars 10,59

Karper 1,64

Blankvoorn 1,43

Vetje 1,38

Haring (van gestort visafval?) 0,87

Bermpje 0,85

Blauwbandgrondel 0,73

Snoekbaars/Baars 0,39

Alver 0,06

Zoogdieren

Bever 6,45

Rund 4,66

Wild zwijn/Varken 4,64

Rosse woelmuis 1,89

Huismuis 0,90

Schaap 0,85

Aardmuis 0,17

Vogels

Eenden 2,56

Spreeuwen 1,79

Kip 1,06

Kraaien 0,67

Kalkoen 0,38

Duiven 0,28

Roodborst 0,26

Waterhoen 0,25

Meerkoet 0,01

BIODIVERSITEIT: DNA VAN DE LEVENSGEMEENSCHAP BIJ DE ABEEK  
 

 
Elk organisme laat DNA achter in zijn omgeving, via verlies van 
huidcellen of schubben, ontlasting, slijm, bloed, … Met staalnames 
van water waarin dit DNA aanwezig is, kan vervolgens door labo-
analyse nagegaan worden welke soorten aanwezig zijn. Deze 

techniek, waarbij een staal uit de omgeving (water, bodem, …) wordt 
genomen en vervolgens geanalyseerd op eDNA (environmental DNA) 
kan zeer waardevolle gegevens verstrekken over de aanwezigheid, 
maar ook over dichtheden van sommige moeilijk waar te nemen 
soorten, of zelfs van de samenstelling van de levensgemeenschap.  
 
De techniek werd voor het eerst toegepast op een selectie van 
natuurgebieden beheerd door Natuurpunt en dit in of nabij stromend 
water. Daardoor werd het ook mogelijk om een hele waaier aan 
watergebonden organismen, zoals Grote modderkruiper, Otter, 
waterspitsmuis, die moeilijk waarneembaar op terrein, wel of juist niet 
vast te stellen.   

Bij staalnames in stromend water kan en zal het eDNA in vele 
gevallen afkomstig zijn van vele kilometers stroomopwaarts, en is er 
geen accurate informatie over de precieze plaats waar die soorten 
leven. 
De eDNA analyses zijn uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO). Het INBO heeft de eDNA-methode 
toepasbaar gemaakt voor de detectie van tal van aquatische soorten, 
waaronder ook zeldzame en invasieve vis- en amfibiesoorten, en de 
monitoring van volledige gemeenschappen. Vervolgens zorgde 
Natuurpunt Studie voor deze rapportage. Het onderzoek werd 
financieel ondersteund door Aquafin NV.  
 

In totaal werden in 55 natuurgebieden onderzoek gedaan. 
De Limburgse stalen leverden gegevens op voor 10 gebieden. 
Amfibieën waren hier slecht vertegenwoordigd, met maar drie 
soorten, de meeste soorten waren wellicht op het land aanwezig op 
het moment van staalname. Vissen daarentegen waren wel goed 
vertegenwoordigd met 30 soorten, bij de zoogdieren werd eDNA van 
18 soorten gedetecteerd (waarvan 13 of 14 wilde soorten). Bij de 
vogels werd van 19 soort(groep)en eDNA aangetroffen. 
 
Bij ons natuurgebied Vallei van de Abeek aan de Binkermolen in 
Reppel werd een staal (1,5 l) van de Abeek genomen op 9 november 
2021.  

28 soorten (23 wilde soorten) konden teruggevonden worden. 
De concentratie aan amfibieën-eDNA was zeer beperkt en allemaal 
aan Alpenwatersalamander toe te wijzen. Van de 11 gedetecteerde 
vissen was Regenboogforel de meest algemene. Het eDNA van 
Regenboogforel is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de 
forellenvijvers bij de Watermolen van Reppel. Bij de 8 vastgestelde 
zoogdiersoorten viel het hoge aandeel aan Bever-eDNA op.  
 
Voor meer zie: https://www.natuurpunt.be/publicatie/verkennend-onderzoek-
naar-het-gebruik-van-edna-nabij-stromend-water  
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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 61 miljoen waarnemingen en 142.100 geregistreerde gebruikers in België. Veel 
nieuwe gebruikers kwamen er bij door de handige soortherkenningstool ObsIdentify.  

 
Sinds 2019 kan iedereen met een smartphone in Vlaanderen uitzoeken 
wat er zoal te zien is in de natuur. Waar je vroeger nog een stapel 
boeken nodig had om planten, insecten of paddenstoelen op naam te 
krijgen, volstaan sinds de lancering van ObsIdentify één klik om te 
weten wat je hebt gezien. “Je opent de app, neemt een foto en stuurt 
die door. De app laat je dan weten hoeveel procent de kans bedraagt 
dat het bijvoorbeeld dit of dat insect is. 
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 2.427 waarnemers bijna 300.0000 unieke soortwaarnemingen ingegeven in 
ons werkingsgebied (Oudsbergen, deel Meeuwen-Gruitrode, Peer en deel van Bocholt). Ook 
werden 41.455 gegevens van vóór 2008 ingevoerd. 

Waar ging de aandacht naar uit? Welke soortgroepen werden meest ingegeven? Je ziet het 
hieronder. 

Van deze bijna 300.000 waren er 62.310 waarnemingen gedocumenteerd met één of meerdere 
foto’s.  
De top 5 meest gefotografeerde soorten waren nagenoeg alle dagvlinders:   
  1 Kleine parelmoervlinder, 2 Dagpauwoog, 3 Atalanta, 4 Vliegenzwam, 5 Kleine vuurvlinder. 
Bij de top 5 van de soorten die de app ObsIdentify als ‘zeker’ identificeerde via fotoherkenning 
waren 4 paddenstoelen:  
  1 Vliegenzwam, 2 Berkenzwam, 3 Atalanta, 4 Gewone zwavelkop 5 Nevelzwam. 

http://www.waarnemingen.be/
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In 2022 werden bij ons door 1.060 waarnemers 30.716 unieke waarnemingen gedaan van 
2.745 soorten. In 2021 werden bij ons door 1.066 waarnemers 33.390 unieke waarnemingen 
gedaan van 2.720 soorten.  
 
Het totaal aantal soorten ingegeven voor ons werkingsgebied in www.waarnemingen.be 
bedraagt 5.034 soorten, waarvan 3.401 soorten die ook gevalideerd werden.  

 

ZELDZAME 

SOORTEN VAN 2022 

 
In totaal werden in 2022 in het gebied 
Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt (deel 
tot aan het kanaal) 1.236 goedgekeurde 
waarnemingen (5 % van het totaal aantal 
waarnemingen) gedaan van 199 zeldzame 

soorten en 48 zeer zeldzame soorten. 
 
Hiervan zijn er 43 voor het eerst in 2022 
waargenomen bij ons. 
 
7 zeldzame tot zeer zeldzame 
(korst)mossen werden genoteerd, waarvan één nieuw. 
Een 17-tal (zeer) zeldzame paddenstoelen/zwammen werden waargenomen. Hiervan 11 
soorten die voor het eerst genoteerd werden. 
Van de 76 (zeer) zeldzame plantensoorten waren er 6 die voor het eerst werden waargenomen 
bij ons. 
 

117 (zeer) zeldzame insectensoorten werden voor het eerst in 2022 genoteerd: 1 soort cicade 
(Kraakcicade), 1 soort wants (Bruingemarmerde schildwants), 2 soorten kevers (Ongevlekt 
lieveheersbeestje en Vermiljoenkever), 1 soort wesp (Aziatische hoornaar), 1 soort dagvlinder 
(Braamparelmoer-vlinder) en 1 soort vlieg (Bijlsprietje) en 15 nachtvlinders. 
 
Van de maar liefst 72 (zeer) zeldzame soorten nachtvlinders die werden waargenomen waren 
40 afkomstig van een nachtvlinderonderzoek op De Oudsberg waar een drietal onderzoekers 
291 soorten nachtvlinders noteerde in 2022. 
 
Een zeldzame spin (Marmertrilspin) kon worden toegevoegd aan de lijst. 
 
Onder de andere soortgroepen waren er geen zeldzame tot zeer zeldzame soorten die voor het 

eerst in 2022 genoteerd werden. 
 
Voor het eerst, sinds vogelwaarnemingen genoteerd werden, liet een Grijze wouw zich 
opmerken in 2021. Deze dwaalgast werd 2 dagen in oktober en de laatste dag van het jaar 
gezien. Deze kon nog een 40-tal dagen in 2022 worden waargenomen. 
 
De nieuwe zoogdiersoort van 2021 Wasbeer werd ook in 2022 op enkele plekken in de 
Abeekvallei waargenomen. 
Het wolvenkoppel August – Noëlla kreeg bij hun derde worp in 2022 maar liefst 9 welpen. 
Van de eerste worp van 5 in 2020 zijn nog 2 wolven in leven, waarvan één in Duitsland. Van de 
tweede worp van 6 in 2021 is er één verongelukt in Peer en zijn er 3 verongelukt in Nederland. 
Van de derde worp is er één verongelukt in december op de N74. 
De soort kwam tientallen keer in de media. De tweede wolvenwandeling bracht 800 mensen op 

de been. 
61 keren werd de soort in 2022 in waarnemingen.be ingegeven voor ons werkingsgebied.  
 

Grijs weeskind 

http://www.waarnemingen.be/
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ZELDZAME EN ZEER ZELDZAME SOORTEN WAARGENOMEN IN 2022 
 
Verwerking van waarnemingen van 2022 geëxporteerd uit www.abeek.waarnemingen.be 

Voor het eerst in 2022 waargenomen soorten zijn aangeven met (N). 
Soorten in het vet aangegeven zijn zeer zeldzaam, de andere zeldzaam. 

     

Mossen en korstmossen 
Blauw boomvorkje Abeekvallei Reppel, Peer 

Dwergwratjesmos Peer 

Hamsteroortje Abeekvallei Grote Brogel, Peer- Molhem - Dommelvallei, Turfven en Ruiterskuilen 

Krulbladmos (N) Peer 

Metaalsteenschubje Peer - Centrum 

Rookglimschoteltje Grote Brogel - Zandgroeve Winters 

Ruige haarmuts (N) Peer- Molhem - Dommelvallei 

Paddenstoelen 
Baardige melkzwam (N) Turfven en Ruiterskuilen, Solterheide 

Blauwgroen trechtertje Abeekvallei Ellikom 

Golfrandnetwatje (N) Peer - Dommelvallei, Peer - Mullemerbeemden 

Kogelrond netwatje (N) Peer - Dommelvallei 

Kroontjesknotszwam Abeekvallei Reppel &Wijshagen 

Langharige wimperzwam (N) Abeekvallei Reppel 

Langstelig dwergkroeskopje (N) Peer - Dommelvallei 

Lijsterbesmeeldauw (N) Abeekvallei Reppel 

Maïsroest (N) Peer - Dommelvallei 

Oranje oesterzwam Turfven en Ruiterskuilen, Peer 

Papierdun kalkschaaltje (N) Peer - Dommelvallei 

Spechtinktzwam Peer- Molhem - Dommelvallei, Itterbeekvallei - Soetebeek, Peer 

Speenkruidknolkelkje (N) Abeekvallei Ellikom 

Toltrilzwam Grote Brogel - Zandgroeve Winters, Grote Brogel 

Veelvormig kroeskopje (N) Peer - Mullemerbeemden 

Witpootglinsterkopje (N) Peer - Dommelvallei 

Witte roest Reppel 

Planten 
Akkerklokje Kleine Brogel 

Akkerleeuwenbek Grote Brogel, Peer 

Bieslook Abeekvallei Meeuwen, Kleine Brogel 

Bittere scheefbloem (N) Itterbeekvallei 

Blauw kattenkruid   

Bleek cypergras (N) Kleine Brogel - Vliegbasis, Linde (Peer) en omgeving, Itterbeekvallei - Wijshagerbeek 

Bleke zegge Peer - Dommelvallei 

Bolderik Abeekvallei Grote Brogel, Gruitrode, Kleine Brogel, Peer  

Bont kroonkruid Gruitrode, Meeuwen 

Bosmuur Abeekvallei Reppel 

Bossalie Meeuwen 

Brede klaverzuring (N) Wijchmaal 

Cosmos Peer- Molhem - Dommelvallei, Grote Brogel, Meeuwen, De Oudsberg, Peer 

Damastbloem Gruitrode, Meeuwen 

Draadrus Abeekvallei Grote Brogel 

Duivelswandelstok De Oudsberg 

Duizendknoopfonteinkruid Abeekvallei Reppel, Peer- Molhem - Dommelvallei 

Galega (N) Grote Brogel - Zandgroeve Winters, Linde (Peer) en omgeving 

Geelgroene zegge Abeekvallei - Ellikom & Grote Brogel & Reppel 

Gekroonde ganzenbloem Abeekvallei Meeuwen, Meeuwen, Itterbeekvallei 

Gele maskerbloem Peer- Molhem - Dommelvallei, Grote Brogel - Zandgroeve Winters, Kleine Brogel - Vliegbasis 

Gesteeld glaskroos Grote Brogel - Zandgroeve Winters 

Gevlekte orchis Peer - Dommelvallei 

Gewone ossentong Bocholt, Gruitrode 

Grondster Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Itterbeekvallei 

Hartbladzonnebloem Reppel 

Hyacint Kleine Brogel, De Oudsberg 

Inkarnaatklaver 
Bocholt, Grote Brogel, Kleine Brogel, Linde (Peer) en omgeving, Meeuwen, Solterheide, Neerglabbeek, 

Peer - Centrum 

Italiaanse silene (N) Peer 

Jakobsladder Meeuwen-Gruitrode - Gruitroderheide 

http://www.abeek.waarnemingen.be/
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Jeneverbes Abeekvallei Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg 

Juffertje-in-het-groen Gruitrode 

Kerspruim Grote Brogel, Kleine Brogel, Peer - Mullemerbeemden 

Klein warkruid De Oudsberg 

Kleine ratelaar Abeekvallei Reppel 

Knolcyperus Bocholt, Reppel 

Knopige ooievaarsbek Itterbeekvallei - Wijshagerbeek 

Koningsvaren Abeekvallei Grote Brogel, Abeekvallei Reppel 

Lange ereprijs Abeekvallei Meeuwen, Meeuwen, Reppel 

Lavendelhei Grote Brogel 

Lievevrouwebedstro Turfven en Ruiterskuilen 

Mariadistel Peer 

Meisjesogen Grote Brogel - Zandgroeve Winters, Grote Brogel, Reppel 

Middelste ganzerik Kleine Brogel, Peer 

Moerashertshooi Peer - Begijnenvijvers - noord 

Moeraskartelblad Peer - Molhem – Dommelvallei   

Moeraslantaarn Abeekvallei Meeuwen 

Moeraswolfsklauw Abeekvallei – Grote Brogel 

Paarbladig goudveil Abeekvallei Ellikom & Grote Brogel & Reppel 

Pilvaren Grote Brogel - Zandgroeve Winters 

Prachtklokje Itterbeekvallei - Soetebeek, Meeuwen, Reppel 

Rietorchis Wijchmaal 

Rijstgras Abeekvallei Grote Brogel 

Rivierfonteinkruid Bocholt 

Rode dophei De Oudsberg 

Roze deutzia (N) Peer - Dommelvallei 

Rozetsteenkers Peer - Resterheide 

Ruige anjer (N) Kleine Brogel, Peer - Centrum 

Slaapmutsje Bocholt, Grote Brogel, Kleine Brogel, Itterbeekvallei, Peer 

Steenanjer Meeuwen, Turfven en Ruiterskuilen, Meeuwen-Gruitrode - Dorperheide, Peer 

Stijf ijzerhard Kleine Brogel 

Stijve ogentroost Meeuwen-Gruitrode - Dorperheide 

Stippelklaverzuring (N) Kleine Brogel 

Straatwolfsmelk Kleine Brogel 

Taxus 
Abeekvallei Meeuwen, Gruitrode, Meeuwen-Gruitrode - Dorperheide, Meeuwen-Gruitrode - Gruitroder-
heide, Itterbeekvallei - Wijshagerbeek, Wijshagen 

Trosbosbes Gruitrode, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Valse kamille Peer 

Valse ridderspoor Grote Brogel - Zandgroeve Winters 

Veldsalie Kleine Brogel, Peer - Centrum 

Verspreidbladig goudveil Abeekvallei Ellikom & Meeuwen & Reppel 

Vijfdelig kaasjeskruid Kleine Brogel, Peer - Dommelvallei 

Walstroleeuwenbek Peer - Centrum 

Weegbreeslangenkruid Bocholt, De Oudsberg, Reppel 

Westerse karmozijnbes Kleine Brogel, Itterbeekvallei - Wijshagerbeek, Solterheide, Reppel 

Weymouthden Gruitrode, De Oudsberg, Itterbeekvallei - Wijshagerbeek, Wijshagen 

Wilde gagel Wijshagen 

Wantsen, bladluizen en cicaden 
Kraakcicade (N) Meeuwen 

Bruingemarmerde schildwants 
(N) 

Bocholt, Meeuwen 

Lindenspitskop Abeekvallei Reppel 

Rood-zwarte sikkelwants Turfven en Ruiterskuilen 

Zuidelijke groene schildwants Grote Brogel, Peer - Centrum 

Libellen 
Beekoeverlibel Abeekvallei – Grote Brogel & Ellikom, Peer- Molhem - Dommelvallei 

Gewone bronlibel Meeuwen 

Steenrode heidelibel Peer - Dommelvallei 

Tengere pantserjuffer Abeekvallei Grote Brogel, Turfven en Ruiterskuilen 

Venwitsnuitlibel Turfven en Ruiterskuilen 

Zuidelijke glazenmaker Abeekvallei Reppel 

Sprinkhanen en krekels 

Boskrekel 
Abeekvallei Ellikom, Grote Brogel, Kleine Brogel, Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg, Meeuwen-
Gruitrode - Dorperheide, Opglabbeek, Peer, Wijshagen 

Zwart wekkertje Abeekvallei Reppel 
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Kevers 
Achttienvleklieveheersbeestje Bocholt - Camping 

Heidelieveheersbeestje Kleine Brogel 

Muskusboktor Bocholt, Turfven en Ruiterskuilen 

Ongevlekt lieveheersbeestje 

(N) 
De Oudsberg 

Paarse metaalboktor Linde (Peer) en omgeving 

Rouwende gouden tor Abeekvallei Meeuwen, Grote Brogel, Turfven en Ruiterskuilen 

Vermiljoenkever (N) Abeekvallei Meeuwen, Peer - Dommelvallei 

Voorjaarsmestkever De Oudsberg 

Bijen, wespen en mieren 
Aziatische hoornaar (n) Gruitrode, Meeuwen, Reppel 

Bergveldwesp Abeekvallei Grote Brogel, Itterbeekvallei - Soetebeek, Turfven en Ruiterskuilen, De Oudsberg, Solterheide  

Blauwzwarte houtbij Kleine Brogel 

Vliegen en muggen 
Bijlsprietje (N) De Oudsberg 

Bruinvleugelroofvlieg Turfven en Ruiterskuilen 

Hoornaarroofvlieg Abeekvallei Ellikom, Abeekvallei Meeuwen, Grote Brogel, Linde (Peer) en omgeving, De Oudsberg, Peer  

Hottentottenvilla Meeuwen 

Paardendaas Ellikom, Grote Brogel, Meeuwen, Peer 

Stipgoudoogdaas Gruitrode 

Dagvlinders 
Bont dikkopje Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Wijshagen 

Braamparelmoervlinder (N) Abeekvallei Meeuwen 

Bruine eikenpage De Oudsberg, Peer 

Gele luzernevlinder Bocholt, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer 

Grote vos Meerdere locaties 

Grote weerschijnvlinder 
Abeekvallei Reppel, Bocholt - Balker Beemden, Grote Brogel - Zandgroeve Winters, Turfven en Ruiterskui-
len 

Heideblauwtje Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Heivlinder 
Abeekvallei Meeuwen & Wijshagen, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Turfven en Ruiterskuilen, De 
Oudsberg, Peer, Wijshagen 

Keizersmantel Grote Brogel, Kleine Brogel - Vliegbasis, Turfven en Ruiterskuilen, Dorperheide 

Kleine ijsvogelvlinder Meerdere locaties 

Kleine parelmoervlinder Meerdere locaties 

Scheefbloemwitje Bocholt, Kleine Brogel 

Staartblauwtje Abeekvallei Ellikom & Grote Brogel, Peer - Dommelvallei 

Veldparelmoervlinder Grote Brogel - Zandgroeve Winters, Kleine Brogel - Vliegbasis 

Nachtvlinders 
Berkenhermelijnvlinder Meeuwen, De Oudsberg, Peer - Centrum 

Blauw smalsnuitje De Oudsberg 

Bonte worteluil Kleine Brogel - Vliegbasis, De Oudsberg 

Bosbeshaakbladroller (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Bruine metaalvlinder De Oudsberg 

Dennenspinner Bocholt, De Oudsberg 

Donkere gazonpalpmot De Oudsberg 

Donkere wapendrager De Oudsberg 

Doodshoofdvlinder Bocholt 

Duinhalmuiltje (N) Meeuwen, Peer 

Duizendbladdwergspanner (N) Meeuwen 

Eenstreepgrasuil De Oudsberg 

Egale stipspanner Ellikom, Meeuwen, De Oudsberg, Peer, Peer - Centrum 

Eikenweeskind (N) Bocholt 

Esdoorndwergspanner Bocholt 

Espenblad Bocholt, De Oudsberg 

Fijngestreepte haakbladroller De Oudsberg 

Fraaie korrelpalpmot De Oudsberg 

Geblokte zomervlinder De Oudsberg 

Geelbruine houtuil (N) De Oudsberg 

Geelzoommot Bocholt, Linde (Peer) en omgeving, Meeuwen, Peer 

Gehakkelde spanner Bocholt 

Gele duinrietboorder (N) Peer 

Gemsmot De Oudsberg 

Gevlekte langsprietmot De Oudsberg 
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Goudlichtmot Peer 

Grauwe spaandermot De Oudsberg 

Grijs weeskind (N) De Oudsberg 

Grijze heidelichtmot De Oudsberg 

Grijze heide-uil De Oudsberg 

Grijze herfstuil De Oudsberg 

Groene weide-uil Kleine Brogel - Vliegbasis, Peer 

Grootvlekmospalpmot Meeuwen 

Grote grasmot De Oudsberg, Peer 

Grote zwartwitmot Grote Brogel, Meeuwen, De Oudsberg 

Haakpalpmot (N) Kleine Brogel 

Heidehaakbladroller De Oudsberg 

Heidelichtmot De Oudsberg 

Heidepistoolmot De Oudsberg 

Heideringelrups De Oudsberg 

Katoendaguil Meeuwen, De Oudsberg 

Kleine hageheld Abeekvallei Meeuwen, Meeuwen 

Klimopbladroller Kleine Brogel - Vliegbasis 

Late heide-uil De Oudsberg 

Licht visstaartje Meeuwen 

Lichtgrijze uil (N) De Oudsberg 

Marmeruil Meeuwen 

Moerasmicro-uil De Oudsberg 

Oosterse schone Grote Brogel, Kleine Brogel 

Oranje dwergspanner Meeuwen 

Phegeavlinder Peer- Molhem - Dommelvallei, Kleine Brogel - Vliegbasis, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Prinsesbladroller (N) Meeuwen 

Pronkpalpmot De Oudsberg 

Purperen stipspanner De Oudsberg, Peer 

Roodachtige herfstuil (N) De Oudsberg 

Scherpbandbladroller De Oudsberg 

Sierlijke voorjaarsuil (N) Meeuwen 

Sint-Jacobsbladroller Bocholt, Meeuwen, Peer 

Smalpalpmot De Oudsberg 

Spitse kaartmot De Oudsberg 

Vierkantoogbladroller De Oudsberg 

Viervlakvlinder De Oudsberg 

Vijgenskeletteermot Grote Brogel 

Vlasbekdwergspanner Ellikom 

Voorjaarszakdrager (N) Turfven en Ruiterskuilen 

Windepijlstaart Meeuwen, Peer - Centrum 

Witbandsilene-uil Meeuwen 

Zilverbandpalpmot De Oudsberg, Peer 

Zuidelijke grasuil De Oudsberg 

Zuidelijke tandvlinder Meeuwen 

Zwarte witvleugeluil (N) De Oudsberg 

Zwartvlakworteluil (N) De Oudsberg 

Andere insecten 
Heidekakkerlak De Oudsberg 

Spinnen 
Marmertrilspin (N) Meeuwen 

Struikkameleonspin Abeekvallei Meeuwen, Grote Brogel 

Vissen 
Bermpje Kleine Brogel 

Bruine dwergmeerval Abeekvallei Meeuwen 

Amfibieën en reptielen 
Gladde slang De Oudsberg, Meeuwen-Gruitrode - Dorperheide 

Heikikker Turfven en Ruiterskuilen 

Kamsalamander Linde (Peer) en omgeving 

Knoflookpad Linde (Peer) en omgeving 

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

Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, De Oudsberg 

Vinpootsalamander Kleine Brogel - Vliegbasis, Turfven en Ruiterskuilen, Peer - Dommelvallei 
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Vogels 
Grijze wouw Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer 

Grote pieper Peer 

Hop Bocholt 

Klapekster Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer 

Kraanvogel Meerdere locaties 

Oehoe Grote Brogel, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Turfven en Ruiterskuilen 

Raaf Meerdere locaties 

Rode wouw Meerdere locaties 

Roodkeelpieper Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Roodpootvalk Bocholt 

Slangenarend Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer 

Zeearend Meeuwen/Helchteren - Militair Domein 

Zwarte ooievaar Linde (Peer) en omgeving, Meeuwen/Helchteren - Militair Domein, Peer 

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

Zoogdieren 
Europese bever Abeekvallei Ellikom & Meeuwen & Reppel, Peer - Dommelvallei 

Gewone wasbeer Abeekvallei Grote Brogel & Wijshagen 

Muskusrat Abeekvallei Reppel 

Wolf Meerdere locaties 

Zwarte rat Peer 

Freddy Janssens 

Vermiljoenkever 

Braamparelmoervlinder Aziatische hoornaar 

Krulbladmos 
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NIEUW: KRAAKCICADES 
 
Het echte zomergevoel begint voor vele 
vakantiegangers naar het zuiden pas echt bij het horen 
van de zangcicades. Cigale in het Frans, Cicale in het 
Italiaans. Bij warme zomeravonden herhalen de 
mannetjes van deze cicades oneindig een eenvoudig 
gekras of gekraak dat honderden meter ver nog te 
horen is. En dan niet één cicade, maar vaak 

honderden tegelijkertijd. Om gek te worden. Maar 
eenmaal thuis mis je ze wel. 
 
Tot je ze hoort in Meeuwen op het einde van de zomer 
(30 augustus tot 8 september). En na wat zoeken ook 4 
exemplaren kunt vinden. Dit op meer dan 800 km van 
hun huidig voorkomen. 
 
De kraakcicade, ook mannacicade genoemd, is de 
meest voorkomende zangcicade in Zuid-Europa. Hij 
wordt 2,5 cm groot en is geweldig goed gecamoufleerd 
voor het leven op boomschors. Kenmerkend voor deze 

soort zijn de zwarte vlekjes op de vleugels.    
De cicades leven als larve enige jaren ondergronds om 
eenmaal volwassen slechts nog heel kort te leven. De 
cicade eet alleen als larve, de volwassen dieren nemen 
geen voedsel meer op. Cicades vliegen over het algemeen niet ver, minder dan 100 m. 
 
Cicades zijn geen krekels. De bekende fabel van ‘La cigale et la fourmi’ van de La Fontaine 
werd foutief vertaald in ‘De Krekel en de Mier’. Krekels maken geluid door hun vleugels langs 
elkaar te strijken, een tsjirpend geluid dat veel minder luid is dan dat van de cicades. Het geluid 
maken de cicademannetjes met een speciaal orgaan in het achterlijf. In dat orgaan zitten 
membranen, die door spieren krachtig vervormd kunnen worden. Het geluid wordt nog eens 
verstrekt door zijn met lucht gevulde achterlijf, dat als klankkast fungeert.  

Het grootste deel van hun leven brengen de cicades door als larf, tot een meter onder de 
grond. Daar kunnen ze een paar jaar lang rondkruipen, plantenwortels eten, groeien en vervel-
len. Tot het moment van de laatste gedaanteverandering is gekomen. Dan kruipen ze uit de 
grond omhoog, klimmen in een struik of grashalm en vervellen voor de laatste keer.  

Vestiging bij ons is niet onmogelijk. Meerdere exemplaren zijn meegelift, waaronder mogelijk 
vrouwtjes. Elders in Europa is dat veelal in steden (Amsterdam, Genève) waar het warmer is 
en er veel geïmporteerd materiaal aanwezig is, ze zijn dus echt wel warmteminnend. Meestal 
zijn populaties echter tijdelijk (de larven zitten enkele jaren onder de grond). Klimaatsopwar-
ming kan hier verandering in brengen. 
 
Wat impact betreft moeten we ons volgens het door ons gecontacteerde Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek geen grote zorgen maken. Ze zuigen plantensap maar veroorzaken niet echt 
schade aan plantmateriaal en brengen voor zover gekend geen plantenziektes over. We krijgen 
er, zoals met de boomkrekels, een Provencegevoel bij. Voor personen die er dichtbij leven ver-
oorzaken ze wel geluidsoverlast. Vogels hebben als ze uitsluipen extra voedsel. 
 
In Meeuwen werden ze geïmporteerd via kluitplanten uit Toscane Italië. In juli werden ze voor 

het eerst gehoord. De eerste exemplaren werden voor het eerst gezien/gehoord in België in 
2018 in Melle en in Hasselt. Meeuwen is nu de vijfde locatie. We blijven opvolgen. 

    Freddy Janssens 
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OPVOLGING DAGVLINDERS  
 
2022: Eén derde minder vlinders 
Uitzonderlijk sterke start van het vlinderseizoen, maar zomer en herfst bijzonder zwak  
Weer Staartblauwtjes en voor het eerst Braamparelmoervlinder 
Veldparelmoervlinder deed het beter 
 
In de lente van 2022 vlogen bijzonder veel 
vlinders. De zomer en herfst waren bijzonder 
zwak. 
In de zomer van 2021 kwakkelde het weer, 
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. Eind 
vorig jaar vlogen dan ook de overwinterende 
soorten als dagpauwoog, citroenvlinder en 
gehakkelde aurelia bijzonder veel. Ze konden 
ook succesvol overwinteren 
.  
Door het ongewoon vroege warme en zonnige lenteweer van einde maart vloog dan ook een uit-
zonderlijk groot aantal vlinders. Zelfs in aantallen zoals anders in de (na)zomer.  
Atalanta’s werden wel niet veel gezien. Nochtans, vorig najaar waren er recordaantallen. Dat toont 
aan dat de overwintering van deze trekvlinder hier bij ons nog niet echt heel succesvol verloopt, 
zelfs niet na een uitzonderlijk zachte winter. Ook de eerste soorten die uit de pop komen zoals 
boomblauwtje en bont zandoogje namen meteen een sterke start én bovendien ook twee weken 
vroeger dan gemiddeld. Dit warme voorjaar ging snel over in een natte koude periode tussen 1 en 
12 april. En daarna volgde een heel lange droge periode tot 20 mei. Ook de eerste 3 weken van juni 
en tussen 5 en 17 augustus viel er nagenoeg geen neerslag.  
Naast de extreme droogte was de zomer ook bijzonder warm, een 20-tal dagen met temperaturen 
boven de 30°C. De aanhoudende droogtes zorgde ervoor dat een algemene soort als dagpauwoog 
op slag een schaarse verschijning werd. De grote brandnetel, de enige voedselplant voor de rupsen 
van de dagpauwoog, verdorde massaal, waardoor de rupsen stierven. Hetzelfde gebeurde met het 
landkaartje. Ook het Koevinkje staat bekend als enorm droogtegevoelig. Dit zandoogje leeft vooral 
in graslandjes in bosrijke omgeving, waar de rupsen leven op grassen. Ook andere graslandsoorten 
als de groot-, geelspriet- en zwartsprietdikkopje waren weinig te zien. Kleine parelmoervlinders 
kenden een zeer kleine zomergeneratie. Ook de nectarplanten verdorden zodat voor vlinders weinig 
voedsel overbleef. Dat maakte dat het voorjaar nog goed verliep voor de dagvlinders, maar dat de 
meer algemene soorten in de zomer en het najaar bijzonder gering in aantal waren. Tot 100 x min-
der dan het najaar vorig jaar.  
Vlinders hebben ook regen nodig! 
 
In 2022 werden bij ons door 189 personen dagvlinders ingegeven. Dat is een vijfde minder dan 
in 2021 toen 242 mensen dagvlinders ingaven. Dat was toen veel meer dan de 120 
waarnemers in 2020. 
Dat lag voor een deel 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: 163 mensen (2/3 van de waarnemers) gebruikten deze app om dagvlinders in te 

geven.  
In 2022 gebruikten 115 personen deze app bij de ingave, een vierde minder dan vorig jaar. 
ObsIdentify-soortenherkenning was goed voor 6% van de ingaven van dagvlinder-
waarnemingen. 
 
 

Dagpauwoog 
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Er werden één derde minder vlinders waargenomen in 2022 dan in 2021: 9.177 t.o.v. 14.858. 
De vlinderwaarnemingen werden gedaan in 212 dagen (200 dagen in 2021) 
 in 186 km²-hokken (199 km² in 2020) van het ongeveer 240 km² groot werkingsgebied. 
 

40 soorten werden ingegeven in 2022 (38 soorten in 2021 en 2019, 39 soorten in 2020). 
 
Het maximaal aantal soorten dat per ha in 2022 kon waargenomen worden was 20 soorten. In 
2021 en 2020 bedroeg dit aantal 19 soorten. 
 
In totaal werden in de periode 2006-2022 51 soorten dagvlinders waargenomen, zwervers en 
trekvlinders meegerekend. 
 
De onderzoeksinspanning (het aantal ha per dag 
per waarnemer met een of meerdere 
waarnemingen) was in 2022 17 % kleiner dan in 
2021. 

Het aantal waargenomen exemplaren per ha en 
per dag was aanmerkelijk lager in 2022 (2,9 
stuks) dan in 2021 (3,6 stuks). 
 
Gemiddeld werden per waarnemer en per dag 
inventariseren 12 dagvlinders waargenomen van 
9 soorten. In 2021 werden 15 dagvlinders 
waargenomen van 9 soorten. Dat is aanmerkelijk 
lager dan in 2020: 18 dagvlinders van 13 
soorten. 
 
Nieuw: Braamparelmoervlinder profiteert van de klimaatopwarming 

De soort werd in 2006 voor het eerst waargenomen in België, in het uiterste zuiden van de 
provincie Luxemburg. In Vlaanderen werd de soort voor het eerst in 2015 waargenomen, in 
Limburg werd het eerste exemplaar gezien in 
2018. In Vlaanderen wordt deze soort stilaan 
meer gezien. Zo werden in 2022 in België 2.360 
individuen gezien, in Vlaanderen 52, in Limburg 8 
individuen. De soort doet het bijzonder goed in 
Wallonië. 

Voor het eerst werd dan ook deze verwachte 
soort opgemerkt bij ons. Op 12 juni zat een 
exemplaar op braambloesems zich op te warmen 
aan de rand van het Schietveld in Meeuwen en 

liet zich een half uur bewonderen.  

De waardplanten van de braamparelmoervlinder 
zijn soorten braam en viooltjes. De soort 
overwintert als ei of soms als jonge rups. 

De voorbije 40 jaar slaagde de vlinder erin om van de zuidelijke helft van Frankrijk via de 
Gaume en de Moezelstreek zo’n 500 km noordwaarts op te schuiven. 

Aangezien bramen, de belangrijkste waardplanten voor de soort, veel voorkomen, lijkt niets 
een vaste vestiging nog in de weg te staan. Soort om zeker op te volgen. 

 
 
 

Braamparelmoervlinder 

Eikenpage gepakt door een Gewone wesp 
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Zeldzaamheden  
 
Heivlinder kon zich na het natte jaar 2021 
verder herstellen na het nagenoeg verdwijnen 
van deze soort in het extreem droge 2018 en 

2020. 
56 heivlinders werden geteld begin juli. Maar 
doordat het Schietveld door code rood niet 
toegankelijk was tussen half juli en half 
september kan het aantal behoorlijk hoger 
geweest zijn. Pas volgend jaar zullen we 
weten wat de zomerdroogte voor gevolg heeft 
gehad. 
In 2021 werden 42 heivlinders gezien. In 2013 
werden nog 300 exemplaren waargenomen.  
 
De sterk afgenomen populatie Heideblauwtje blijft bijzonder klein: 8 exemplaren werden 

waargenomen door één waarnemer op één dag begin juli (7 heideblauwtjes werden gezien in 
2021). Mogelijk hebben er wel meer gevlogen. Het schietveld kon in de zomer amper bezocht 
worden. 
 
Groentje blijft heel zeldzaam: 4 exemplaren werden gezien door 2 personen.  
Nog zesmaal waargenomen in 2021, dit door 4 personen. 
Ook 8 exemplaren werden door 2 personen gezien in 2020. 
 
Geen enkele Kommavlinder kon gezien 
worden in ons werkingsgebied in 2022.  
Het is dan ook van 2018 geleden dat de soort 
nog bij ons werd waargenomen.  

 
Eikenpage wordt zelden gezien: 14 
exemplaren door 6 personen. 
 
Bruine eikenpage is nog zeldzamer. De soort 
wordt bij ons niet elk jaar gezien. In 2022 
werden wel 3 exemplaren opgemerkt: éénmaal 
op het Molhem en tweemaal op de Oudsberg. 
 
Een enkele keer werd in 2022 gezocht naar 
Iepenpage. Deze kon ook dit jaar, zoals ook 2 
vorig jaren niet gevonden worden. In 2019 werd 

de soort voor het eerst waargenomen bij ons.  
 
Staartblauwtje werd voor de eerste keer in 
2018 waargenomen (35 exemplaren).  
2 exemplaren werden gezien in 2020. In 2021 
niet bij ons waargenomen.  
In het warme 2022 kon de soort bij ons 17-maal 
waargenomen worden, dit in de Abeek- en 
Dommelvallei. 
De soort werd in 2012 voor het eerst 
waargenomen in Limburg. Vanaf 2016 ook elk 
jaar. In 2022 werd in Limburg de soort 240 maal 
waargenomen. 
 

Heivlinder 

Staartblauwtje 

Bruine eikenpage 
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Scheefbloemwitje bereikte in september 2016 via de Rijnvallei voor het eerst België. 
In 2018 werd 3 exemplaren gezien in één tuin in Bocholt. De soort blijft wel een zeldzaamheid: 
tussen 24 en 33 exemplaren worden jaarlijks gezien. In 2022 waren er dat 27 exemplaren. 
De soort, die heel sterk op het Klein koolwitje lijkt, werd door 2 waarnemers herkend in de 
periode van begin april tot half september. 
 

Kleine vos is ondertussen een zeldzaamheid 
geworden. Voortplanten doet de soort niet 
meer bij ons. De soort schuift ook steeds 
meer op naar het noorden door de klimaats-
opwarming. 
In 2014 werden nog 375 exemplaren gezien 
bij ons. Na 7 exemplaren in 2020 en 8 exem-
plaren in 2021, werden dit jaar 35 exemplaren 
gezien. In de normale topmaand augustus 
voor Kleine vos waren er bij geen waarnemin-
gen. Ook bij had deze soort nauwelijks een 
tweede generatie. 

Eitjes worden bij voorkeur afgelegd op jonge 
brandnetels die groeien op open, zonnige 
plaatsen. 
 
Grote vos werd in 2022 29 maal waar- 
genomen op een 16-tal plaatsen door 20 
waarnemers. 
In 2021 en 2020 werd deze soort 19 maal 
waargenomen. In 2019 werd de soort 6 maal 
gezien, in 2018 2 maal. De soort zit duidelijk 
in de lift.  
De waarnemingen gebeurden tussen eind 

februari en eind juni. 
De soort kent één generatie per jaar. 
De waardplanten zijn vooral iep; ook zoete 
kers, populier en sommige wilgensoorten. 
De vlinders zijn vooral te vinden op warme, 
zonnige, open maar beschutte plaatsen. Ook 
moeten er geschikte plaatsen zijn om te  
overwinteren, zoals holle bomen of stapels 
hout. 
 
 
Grote weerschijnvlinder werd dit jaar 6 maal 

opgemerkt op een 5-tal locaties. 
De soort werd vorig jaar slechts één enkele 
maal opgemerkt. In 2020 werd de soort 7 
maal gezien. 
De soort neemt toe in België. Grote weer-
schijnvlinder lijkt van de klimaatopwarming te 
profiteren.  
De Grote weerschijnvlinder is een mobiele 
soort die vooral te vinden is in structuurrijke 
vochtige loofbossen en wilgenbroekbos met 
boswilg of grauwe wilg. 
  
 

 

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.  
Na 2013 werden weer enkele zwervers 
opgemerkt. 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. Bij Peer-
centrum werd een kleine populatie (7 
exemplaren gelijktijdig) gevonden. 
In totaal werden in 2019 57 exemplaren gezien. 
In 2020 werden er maar liefst 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. 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 

In 2021 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 geëist? 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 hielden stand. 
In 2022 werden 56 exemplaren gezien door 5 waarnemers in ons werkingsgebied, 47 (20 
gelijktijdig) in de zandgroeve in Grote Brogel en toch ook 9 (8 gelijktijdig) exemplaren op de 
Vliegbasis van Kleine Brogel. Een aantal jaren geleden werden daar wel nog rupsen gevonden. 
Vlinders werden vrij vroeg in de lente waargenomen: tussen 10 april en 24 mei. 
Eind 2021 werd ook het eerste deel van de zandgroeve in Grote Brogel afgewerkt. We konden 
voorkomen dat ook de hoek waar de populatie voorkomt werd afgeschuind De overige wel 
afgeschuinde oevers zullen de volgende jaren voor een groter leefgebied zorgen. 

Hopelijk heeft de droge zomer van dit jaar ook geen of weinig invloed op de overleving van de 
rupsen. 
 
Winners  
 
3 soorten van de 36 jaarlijks voorkomende dagvlindersoorten deden het dit jaar opmerkelijk 
beter, meer dan 2 keer zo veel waarnemingen dan gemiddeld in de voorbije 10 jaar: 
Veldparelmoervlinder, Grote weerschijnvlinder en Grote vos. 
Dit terwijl in 2021 4 soorten, 2020 2 soorten, in 2019 5 soorten het opmerkelijk beter deden. 
 
Verliezers 
 

15 van de 36 jaarlijks voorkomende soorten deden 
het in 2022 opmerkelijk minder dan in de voorbij 10 
jaar (minder dan gemiddeld de helft van de voorbije 
10 jaar): (gerangschikt van slecht tot minder goed) 
Heideblauwtje, Groentje, Koevinkje, Kleine 
vuurvlinder, Groot dikkopje, Heivlinder, Groot 
koolwitje, Kleine vos, Oranje zandoogje, 
Distelvlinder, Atalanta, Bont dikkopje, Hooibeestje, 
Klein koolwitje en Zwartsprietdikkopje. 
16 soorten deden het echter in 2021 veel minder 
goed, terwijl in 2020 14 soorten het minder goed 
deden. 
Het zijn vooral heide-, grasland- en netelsoorten 

die verder achteruit gaan. 

Vuurvlinder 

Veldparelmoervlinder
Heideblauwtje 
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Het aantal waargenomen Koevinkjes was in 2021 
driemaal hoger dan in 2020, maar halveerde weer 
in 2022. Het aantal is nog maar 1/8 van het aantal 
van 2014. 
 

Oranje zandoogje blijft wat aantallen betreft op het 
langjarig gemiddelde zitten.  
Groot dikkopje daarentegen haalde maar net één 
derde van dat gemiddelde. 
Geelsprietdikkopje blijft het wat beter doen. 
Zwartsprietdikkopje scoort ondermaats.  
De brandnetelvlinder Landkaartje werd weer meer 
waargenomen dit jaar: 94 exemplaren. In 2021 62 
maal. Ook 94 keren in 2020, slechts 45 keren in 
2019, in 2018 nog 217 keren.  
 
Trekvlinders 

 
Ondanks het massale voorkomen van Atalanta in 
het najaar van 2021 (3.159 geziene exemplaren), 
bleven maar weinig vlinders hier en/of overleefden 
de winter. In maart 2022 werden 15 Atalanta’s 
gezien. In het gehele jaar 2022 werden slechts 232 
exemplaren gezien. De laatste exemplaren werden 
gezien op 15 november. 
Gele luzernevlinder, 14 maal waargenomen in 
2018, werd sindsdien niet meer gezien. In 2022 
werden weer 5 exemplaren gezien in de periode 
juli-september. 

Oranje luzernevlinder haalde een gemiddelde 
score: 27 exemplaren, gezien tussen 25 mei en 13 
november. Slechts 2 maal gezien in 2021, in 2020 
3 maal gezien. 
Distelvlinder werd 56 maal gezien in 2022, werd 78 
maal gezien in 2021, in 2020 7 maal 
waargenomen. Het laatste invasiejaar was 2019 
met 688 geziene exemplaren. De voortplanting in 
Noordelijk Afrika en de wind moeten meezitten. 
Distelvlinders zijn lange afstandvliegers en 
windsurfers.  
 

Top 5 
 
De top 5 van de meest aantal waargenomen 
exemplaren was voor het gehele jaar 2022 voor ons gehele werkingsgebied in afnemende 
volgorde: Klein koolwitje, Dagpauwoog, Bruin zandoogje, Klein geaderd witje en Citroenvlinder 
In 2021 was dit: Atalanta, Klein koolwitje, Dagpauwoog, Bruin zandoogje en Citroenvlinder. 
 

 
  

Zwartsprietdikkopje 

Oranje luzernevlinder 

Gele luzernevlinder 
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Kleine parelmoervlinder 
weer een sterke afname in de late zomer als gevolg van droogte 
 
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.  
 
Kleine parelmoervlinder kende in 2022 éénzelfde populatieverloop als in 2020. Ook toen 

zorgde de droge en hete zomer ervoor dat de nectarplanten en de waardplant voor de rupsen 
(akkerviooltjes) volledig verdorden. De populatie stortte ineen en bouwde zich niet meer op. 
Vorig jaar (2021) herstelde de soort zich wel goed van de sterke afname eind 2020. Dit na de 
natte augustusmaand en het relatief droge najaar. Nooit eerder werd zo laat in het jaar (12 
november 2021) nog een exemplaar gezien. 
De soort deed het dan ook in het voorjaar nog uitzonderlijk goed. De eerste exemplaren 
werden zelfs gezien op 28 maart in de omgeving van het Molhem. Nooit eerder werden zo 
vroeg Kleine parelmoervlinders gezien. De tweede generatie in juni-juli deed het nog relatief 
goed, maar de derde generatie in het najaar was heel zwak. Slechts 2 exemplaren werden nog 
gezien in oktober. 
 
In totaal werden bij 318 waarnemingen 477 exemplaren gezien. Door het beter goed begin 

komt het waargenomen aantal uit op ongeveer drievierden van het aantal van 2021. Kleine 
parelmoervlinders werden op ongeveer evenveel plekken gezien, nl. in 62 km²-hokken, t.o.v. 58 
km²-hokken in 2020. 
 
Op de toplocatie Vlaams natuurdomein Ortolaan in Molhem 
Peer, waar slechts op één enkel perceel een specifiek 
vlinderbeheer gevoerd wordt, was in 2022 minder een 
hotspot voor Kleine parelmoervlinder: één tiende van het 
totaal aantal Kleine parelmoervlinders in ons 
werkingsgebied werd daar gezien. In vergelijking werd één 
vierde van dit aantal daar in 2021 gezien. 
Meer dan ooit is een kruidenakker(rand)beheer nodig om 

de soort te kunnen houden . 
 
De soort had zich na een mislukt najaar 2020 gelukkig hersteld in de zomer en najaar 2021, 
maar is in het najaar 2022 weer sterk teruggevallen.  
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Jaaroverzicht 2022: Waargenomen dagvlinders in Meeuwen-Gruitrode, Peer en Reppel 
ten opzichte van de periode 2012-2021 
 gecorrigeerd met de jaarlijkse onderzoeksinspanning 
 

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

Freddy Janssens 

Bruin blauwtje

r 

Bruin zandoogje 

Groentje

r 

http://www.abeek.waarnemingen.be/
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VOGELS GETELD 
Bijdrage aan de Vlaamse vogelatlas 2020-2024 (III) 

 
Deze vogelatlas beoogt een volledige broedvogel-
inventaris van Vlaanderen en het in kaart brengen 
van alle wintergasten. Finaal moet dit (eind 2025) 
leiden tot de publicatie van een 'Vlaamse Vogelatlas 
2020-2024'. Monsterklus, gedragen door honderden 
vrijwillige vogelaars. 
Vlaanderen werd daartoe opgedeeld in atlasblokken 
van 5x5 km die ze kunnen claimen. 
Voor ons werkingsgebied zijn er 3 aanliggende 
blokken van 25 km² door auteur van dit artikel 
geselecteerd.  
Dit jaar blok FS77D: Vlakte van Bocholt, waar de 
Abeek, met Binkermolen in waardevolle 
Reppelerbemden, afbuigt naar noordoost. 
 

Kilometerhokonderzoek:  
centrale telpunten in Gouden grid  
8 vast gekozen steekproefhokken worden minstens tweemaal exact één uur intens geteld 
waarvan 5 of 10 minuten vanaf het hokcentrum binnen vastgestelde periodes. Bekomen 
griddata helpen het statistisch onderzoek voor dichtheidsberekeningen. 

Zeldzame soorten worden ingetekend op kaart, schaarse geteld en de algemene aangekruist. 

Aanvullend atlasblokonderzoek  
In elk atlasblok (5x5 km) worden alle biotopen minstens driemaal bezocht, met avond-
/nachtbezoeken voor uilen, houtsnip, nachtzwaluw... Alle zeldzame soorten worden gekarteerd, 
ook de broedkolonies; van broedparen wordt de hoogste broedzekerheid (broedcode) 
genoteerd. Hoe meer bezoeken, hoe meer trefkansen. 

Opmaak soortlijst en schatting van broedparen (territoria) 
Een zo volledig mogelijke soortenlijst wordt opgesteld, mét gegevens uit bronnen als 
www.waarnemingen.be, de monitoring door de LIKONA-VWG en de www.meetnetten.be 
(projecten ‘Algemene Broedvogels Vlaanderen’ en ‘Bijzondere Broedvogels Vlaanderen’). 

In functie van gekende gemiddelde territoriumgrootte worden mogelijke dubbeltellingen 
teruggebracht tot één telling, het zgn. clusteren. 
In 2022 verdedigden 90 vogelsoorten een territorium in dit atlasblok. 

Medewerking. Iedereen kan voor 2023 nog 
atlasblokken claimen en deel uitmaken van 
de nieuwe Atlas. Zelfs aparte km-hokken 
kunnen nog geïnventariseerd worden. 
Gebruik van de praktische Avimap-app 
vereenvoudigt fel de veldingaves. De hoogst 
mogelijke broedcodes én het afgelegde 
zoekpad worden hierin samen mobiel 
vastgelegd. 

Maar ook bijzonder waardevol blijven losse 
waarnemingen, ingegeven met juiste 
broedcode, in www.waarnemingen.be. Een 
volledige reeks prima handleidingen vindt u 
op www.Vogelatlas.be. 

Meedoen! 

  

Grote bonte specht 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.meetnetten.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.vogelatlas.be/
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Voorlopige schattingslijst onder voorbehoud uit de broedvogeltelling 2022  
van atlasblok FS77D    Lijst kan nog bijgesteld worden in de loop van het project 

Soort 
Wrn.be 
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Schatting  
territoria 

Hoogste broedcode 

Aalscholver                  1 1 N: niet aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Blauwe reiger      1             2 A: 1-3  recent gebruikt nest 

Boerenzwaluw   2 2 1           20 D: 26-50 nest met jongen 

Bonte vliegenvanger        1 1   1     1 B: 4-10 bezoek aan waarschijnlijke nestplaats 

Boomklever              1     5 C: 11-25 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Boomkruiper   1           1 1   P: aanwezig transport voedsel of ontlasting 

Boomleeuwerik                    1 A: 1-3 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Boompieper  mog. 1 1             4 C: 11-25 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Boomvalk  zeker   1             1 A: 1-3 nest met jongen 

Bosrietzanger                  1 1 B: 4-10 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Bosuil  mog.                 1 B: 4-10 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Braamsluiper                    1 A: 1-3 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Buizerd    1 1 1 1   1   1 4 B: 4-10 transport voedsel of ontlasting 

Ekster               1 1   P: aanwezig recent gebruikt nest 

Fazant * mog. 1   1 1 2 1   1 3 C: 11-25 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Fitis *   1     1   1 1 1 3 C: 11-25 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Fluiter *         1           A: 1-3 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Fuut *                   2 A: 1-3 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Gaai                     P: aanwezig angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Geelgors * mog. 1       2 1     2 C: 11-25 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Gekraagde roodstaart * wrsch.       1         1 A: 1-3 bezoek aan waarschijnlijke nestplaats 

Gele kwikstaart * zeker   1           1 1 B: 4-10 transport voedsel of ontlasting 

Gierzwaluw *                   7 C: 11-25  recent gebruikt nest 

Goudhaan *         1           B: 4-10 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Grasmus * mog. 1 1   1 4   1 2 7 D: 26-50 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Grauwe gans * zeker         2       2 A: 1-3 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Grauwe vliegenvanger *                   1 B: 4-10 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Groene specht  wrsch.     1 1 1       5 B: 4-10 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Groenling       1       1   3 C: 11-25 territoriumgedrag 

Grote bonte specht    3   2 3 1 2   1 7 D: 26-50 recent gebruikt nest 

Grote canadese gans                    2 A: 1-3 paar in geschikt broedbiotoop 

Grote gele kwikstaart  mog.               1 2 B: 4-10  transport voedsel of ontlasting 

Grote lijster    1               3 B: 4-10 baltsend paar (ook paring) in geschikt broedbiotoop 

Havik                  1 1 P: aanwezig zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Heggenmus mog.                   P: aanwezig territoriumgedrag 

Holenduif   1   1         1 1 P: aanwezig nest met jongen 

Houtduif   1       1   1     P: aanwezig nest met jongen 

Houtsnip  mog.                 1 B: 4-10 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Huismus mog. 4   1       1   7 P: aanwezig transport nestmateriaal, nestbouw of uithak-
ken/graven nestholte Huiszwaluw  zeker           1     9 C: 11-25 recent gebruikt nest 

Ijsvogel                    3 A: 1-3 nest met jongen 

Kauw       2 1 2     1 5 P: aanwezig bezoek aan waarschijnlijke nestplaats 

Kerkuil *                   1 P: aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Kievit  zeker   3     3   1 1 4 B: 4-10 recent gebruikt nest 

Kleine bonte specht  mog. 1               1 B: 4-10 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Kleine mantelmeeuw                    1 N: niet aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Kneu  mog.   1             2 B: 4-10 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Knobbelzwaan                  1   P: aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Koekoek  mog.           1   1 1 B: 4-10 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Koolmees zeker           1 1     P: aanwezig pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Kuifmees        1           3 C: 11-25 baltsend paar (ook paring) in geschikt broedbiotoop 

Kwartel  mog.                   A: 1-3 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Mandarijneend  mog.               1 1 A: 1-3 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Meerkoet                   1 P: aanwezig territoriumgedrag 

Merel   1 1 1             P: aanwezig territoriumgedrag 

Nijlgans              1     2 B: 4-10 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 
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Soort 
Wrn.be 
2022 FS
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Hoogste broedcode 

Oeverloper                    2 N: niet aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Ooievaar                    1 P: aanwezig  paar in geschikt broedbiotoop 

Patrijs  mog.         1       1 B: 4-10 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Pimpelmees                   1 P: aanwezig recent gebruikt nest 

Putter  mog.                 1 B: 4-10 baltsend paar (ook paring) in geschikt broedbiotoop 

Raaf                    1 A: 1-3 paar in geschikt broedbiotoop 

Roek                    27 D: 26-50 recent gebruikt nest 

Roodborst         1   1       P: aanwezig territoriumgedrag 

Roodborsttapuit  mog.   1 1   1       3 C: 11-25 transport voedsel of ontlasting 

Scholekster  zeker   2         2   2 B: 4-10 recent gebruikt nest 

Slechtvalk                    1 P: aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Sperwer  mog.         1       1 A: 1-3 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Spotvogel  mog.                 1 B: 4-10 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Spreeuw       1 1   1   1 1 P: aanwezig transport voedsel of ontlasting 

Sprinkhaanzanger                    1 A: 1-3 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Staartmees                    2 B: 4-10 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Stadsduif                   1 P: aanwezig territoriumgedrag 

Steenuil          1         2 B: 4-10 angst- of alarmroep of wakend gedrag 

Tapuit      1               N: niet aanwezig volwassen individu in geschikt broedbiotoop 

Tjiftjaf         1     1 1   P: aanwezig territoriumgedrag 

Torenvalk      1     1   1   2 A: 1-3 nest met jongen 

Tuinfluiter  mog.   2 2   2 1 1 1 3 C: 11-25 territoriumgedrag 

Turkse tortel       1             P: aanwezig territoriumgedrag 

Veldleeuwerik  mog.                   A: 1-3 territoriumgedrag 

Vink mog. 1 1     1 1 1 1 1 P: aanwezig territoriumgedrag 

Waterhoen        1           2 B: 4-10 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Wespendief  mog.                   A: 1-3 zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 

Wielewaal  mog.     1   1     1 3 B: 4-10 pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Wilde eend mog.         1 1   1 1 P: aanwezig pas uitgevlogen jongen, donsjongen 

Winterkoning   1                 P: aanwezig territoriumgedrag 

Witte kwikstaart  wrsch. 2 2 2   1 1 1 2 5 C: 11-25 transport voedsel of ontlasting 

Wulp  mog.   1     1       2 A: 1-3 paar in geschikt broedbiotoop 

Zanglijster  mog. 2   1 5 1 3 2 2 7 D: 26-50 territoriumgedrag 

Zwarte kraai   1   1   1 1   1 2 P: aanwezig nest met jongen 

Zwarte mees                    1 B: 4-10 territoriumgedrag 

Zwarte roodstaart    1   2 1 1 1 1 2 3 D: 26-50 nest met jongen 

Zwarte specht  mog.     1 1         2 A: 1-3 territoriumgedrag 

Zwartkop mog. 2     1     1 1   P: aanwezig territoriumgedrag 

             

 
Alberto Durinck 

Boompieper Zwartkop 
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NIEUW: GRIJZE WOUW  

 
Na 2 waarnemingen van een  
Grijze wouw in oktober 2021 op het 
Schietveld, verscheen deze prachtige 
Grijze wouw weer op de laatste dag 
van 2021. Hij of zij kon meer dan een 
maand waargenomen worden op het 
militair domein en de naburige land-
bouwgebieden. Op 8 februari 2022 
werd deze vogel gepakt door een 
roofvogel, vermoedelijk door een 

Slechtvalk.   
 
Maar liefst 181 maal werd dit exem-
plaar ingegeven door 116 verschil-
lende personen in waarnemingen.be, 
waarvan meer dan 100 maal met 
foto. Nooit had één enkel individu van 
een soort bij ons zoveel aandacht. 
 
De Grijze Wouw is kleiner dan de ‘echte’ wouwen zoals de Rode en Zwarte wouw, wordt 31-36 
cm lang en heeft een spanwijdte van 71-85 cm en is daarmee iets groter dan een Torenvalk. 
Hij staat ook vaak in de lucht stil te bidden als een Torenvalk. 

 
Deze Wouw is een zeer zeldzame dwaalgast in België. Hij leeft voornamelijk in Afrika, Spanje 
en Portugal. Het is een vogel van open landschappen met goede voedselomstandigheden.  
De eerste waarneming deed zich in Limburg voor in 2010. Sindsdien is de soort nog maar 10 
maal waargenomen in Limburg en dit enkel gedurende 1 of 2 
dagen. De waarnemingen hebben te maken met een recente 
areaaluitbreiding en toename van de populatie in Frankrijk.
  
Zijn ‘langdurig’ verblijf hier heeft zeker te maken met het land-
bouwgebied waar een aantal beheerovereenkomsten met wissel-
teelt loopt. Die leveren een hoog voedselaanbod op, vooral van 
muizen. De wisselteelten, met een inzaai van zowel zomer- en 

wintergranen, liggen daar in het kader van het soortbescher-
mingsprogramma (SBP) Grauwe kiekendief. Ze spelen in op een 
aanbod van dekking en voedsel voor heel wat akkervogels in de 
vorm van insecten en granen die in de winter op het veld blijven 
staan. De Grauwe kiekendief is een roofvogel die in Vlaanderen 
nog maar zelden broedt. Met dit soort beheerovereenkomsten 
kan daar verandering in komen. Blauwe kiekendief en Torenvalk 
profiteren hier nu zeker al van, de Grijze wouw ook even. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 Freddy Janssens (foto’s Grijze wouw: Wim Janssen)  
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ZOMERTELLINGEN VLEERMUIZEN:   
KOMEN DE LAATVLIEGERS NOG TERUG? 

Afgelopen 2 jaren 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, Ingekorven vleermuis en Laatvlieger.  

Laatvliegers hebben sinds jaren een kraamkolonie op de zolder van de pastorij van Ellikom. 
We hebben de populatie Laatvlieger dan ook in 2022 verder opgevolgd. In Vlaanderen wordt 
deze soort op een 15-tal locaties opgevolgd.   
Op 13 juni telden we na zonsondergang 71 uitvliegers langs de 2 openingen onder de dakrand. 
Bij een telling op 19 juli zagen we 85 uitvliegers. Uit de gegevens van meetnettten.be bleek dat 
onze populatie Laatvliegers op 5 na grootste populatie van Vlaanderen was. In 2021 telden we 

op 11 juni 64 uitvliegers, op 20 juli zagen we 56 uitvliegers.  

 

Komen laatvliegers nog terug in de pastorij? 
Half augustus werd onaangekondigd het dak verwijderd 
van de pastorij, wat we ook doorgaven aan diverse 
instanties. 
De werken werden dan ook op 23 augustus door de 
gemeente Oudsbergen stilgelegd omdat er geen melding, 
nog aanvraag voor een omgevingsvergunning was 
gebeurd. 
Op 14 september werd akte genomen van de melding van 
de renovatie pastorie Ellikom en konden de werken 
voortgaan. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) nam een 

week later contact op met de bouwheer en architect: er 
kon niet verder gewerkt worden, zo lang een afwijking van 
het soortenbesluit niet was aangevraagd. 
Op 11 oktober zijn de werken beëindigd: de leien zijn op 
het dak gelegd en de stellingen zijn weggenomen. 
De eigenaar gaat met het ANB akkoord om een stuk van 
de zolder af te kasten voor de vleermuizen en de 
oorspronkelijke vliegopening terug open te maken.            .  
Er is afgesproken dat alles tegen maart klaar zou zijn. We blijven opvolgen. 

Freddy Janssens 
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OVERZETACTIES AMFIBIEËN 2022 

 
Duizenden Kleine watersalamanders 
Grootste overzette aantal dieren van Vlaanderen 
overgezet 

 
Al 28 jaar zijn we elk voorjaar bezig met het 
overzetten van padden, kikkers en salamanders.  
In 2022 werden door ons 11.421 dieren overgezet. 
Het totaal aantal overgezette amfibieën op de 3 lo-
caties in Wijshagen-Meeuwen, Ellikom en Peer loopt 
op tot 181.596 dieren. Door een 30-tal vrijwilligers 
werd 900 m scherm geplaatst. Gedurende 90 dagen 
werd overgezet. 

Het was weer een heel ander jaar. Vroege trekkers 
tussen 29 januari en 10 februari. Dan een plotse 
vroege piek op 16 februari. Door koude nachten en 

het droge weer viel daarna de trek stil, met een 
kleine heropleving tussen 10 en 16 maart. Na enkele 
koude nachten met nog sneeuw op 1april volgde 
nog een kleine trek de eerste dagen van april.  
Opgeruimd werd half april. 
 

Explosie van Kleine watersalamanders: 4.461 exemplaren overgezet aan de Gestelstraat 
of 45 % van de overgezette Kleine watersalamanders in Vlaanderen 

Na een aantal droge jaren, kregen we vorig jaar een heel natte zomer. Weersextremen leiden 
tot ook extremen in natuurfenomenen. Maar liefst 4.461 Kleine watersalamanders werden 
overgezet aan de Gestelstraat in 2022. Door in de zomer droogvallende vijvers van de vorige 
jaren waren nagenoeg alle vis en ook de larven van libellen, waterwantsen en -kevers 
verdwenen. Het gebrek aan vijanden, het ondiepe warme water en de vele waterplantengroei 
zorgden voor veel overleving van de larven en de juvenielen, wat een explosie van Kleine 

watersalamander voor gevolg had in 2022. In Ellikom en in Peer, bij uitbreiding elders in 
Vlaanderen, waren er minder dan wel evenveel Kleine watersalamanders als de vorige jaren. 
Nergens anders in Vlaanderen deed zich dit fenomeen voor. Geweten is dat deze salamander 
wel in zeer hoge aantallen kan voorkomen. Merkwaardig deed zich dit daar (nog?) niet voor bij 
Alpenwatersalamanders en de andere amfibiesoorten. 
 

Relatief heel goed jaar  
 
De overzet aan de Gestelstraat deed het dankzij de explosie van Kleine watersalamander 
bijzonder goed. Het aantal Gewone padden bleef laag zoals in de voorbij 2 jaar. 
Rugstreeppad en Groene kikker werden ook veel overgezet dankzij de late opruim. 
De overzet aan de Brogelerweg scoorde matig voor alle soorten. 
Bij de overzet aan de Steenweg Wijchmaal en de Noordlaan (Esmeralda) deed Gewone pad 

het goed.  
 
In totaal werden in 2022 11.421 dieren overgezet. Hoogste score, op het aantal van 2005 
(11.632) na. In 2021 werden 7.692 dieren overgezet en in 2020 8.208 dieren. 
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Vlaanderen en Limburg 
 
In Vlaanderen werden in 2021 191.370 dieren overgezet bij 319 overzetacties in 121 gemeen-
tes. Dit over 218 km schermen.  
In 2022 werden 145.498 amfibieën overgezet op 256 locaties verdeeld over 139 gemeentes. 

Een kwart minder dan vorig jaar. 
Voorlopige resultaten, dit bij de heentrek. 
 
In de provincie Limburg werden in 2021 werden 38.809 dieren overgezet.  
In 2022 werden 40.459 dieren overgezet bij de heentrek. Nagenoeg evenveel als vorig jaar. 
 
Met 11.421 overgezette dieren waren we de absolute top van Vlaanderen, dit vóór Tongeren 
(10.840) en Merksplas (5.685). 
1 op 17 amfibieën in Vlaanderen en 1 op 4 amfibieën in Limburg werden door ons overgezet.  
 
 
Alle helpers, ook dit jaar, hartelijk dank. 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. 
 
 
 
Overzet Gestelstraat, In den Damp Wijshagen 
 
De paddenoverzet werd op 15 januari 
opgezet. Laat werd er opgeruimd: 16 april. 
 
Vroege trekkers, vooral Kleine 
watersalamanders, konden tussen 29 
januari en 10 februari overgezet worden. 

Dan volgt plots een hoge piek op 16 februari 
(overzetmorgen 17 februari) met liefst 1.053 
dieren, waarvan 824 Kleine 
watersalamanders. Het was van 2005 
geleden dat er nog meer dieren overgezet 
werden op één dag. Daarna volgt nog kleine 
trek tussen 10 en 16 maart, met vooral 
padden en tussen 4 en 13 april, met vooral 
groene kikkers. 
 
Op 17 februari was de helft van de dieren overgezet. Een maand eerder dan normaal. In 2020 
viel de vroegste trek ooit: de helft van de dieren was over op 16 februari.  

 
Na het historisch minimum 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. In 2021 werd 2.406 dieren 
overgezet: een vijfde minder dieren dan het jaar ervoor. 
In 2022 werden maar liefst 6.898 amfibieën overgezet, waarvan twee derde Kleine watersala-
manders (4.461) waren. 
 
In totaal werden sinds 1995 aan het Broek 111.226 stuks overgezet.  
 

http://www.paddenoverzet.be/
https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet
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De Gewone pad ging met 10 % vooruit na een 
achteruitgang van 14 % in 2021: 1.114 padden 
werden dit jaar overgezet.  
 
Doordat we nog tot half april overgezet hebben, 
konden we ook 22 Rugstreeppadden overzetten. De 
topdag viel op 12 april met 10 overgezette dieren. 
 
Het aantal Alpenwatersalamanders nam ook weer 
lichtjes toe: 224 dieren werden overgezet of + 17%. 

In 2021 waren het er 191. 
 

Kleine watersalamander deed het 
wonderwel heel goed in 2020: 10 
maal meer dan in 2019: 1.069 dieren 
konden overgezet worden. 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. 
Maar dit viel niet te vergelijken met de 
4.461 Kleine watersalamanders die 
dit jaar overgezet werden of wel bij 7 
maal meer dan vorig jaar. Een 
topscore. Op geen enkele plek in Vlaanderen werden ooit zoveel Kleine watersalamanders 
overgezet. 
Larven van Kleine watersalamanders ontwikkelen zich in gunstige omstandigheden in 6 tot 8 
weken. Daarna duurt het nog 2 à 3 jaar vooraleer ze volwassen zijn en zich kunnen 

voortplanten. Alle omstandigheden zijn blijkbaar samengevallen vanaf het ei- tot het 
volwassenstadium. 
Kleine watersalamanders reageren als pioniersoort mogelijk sneller op betere omstandigheden 
dan Alpenwatersalamanders. Benieuwd hoe de overzet in 2023 gaat verlopen. 

Kleine watersalamanders 

Rugstreeppad 



                                                                                                       ACTIES 
 

                                                                                                                                                                                                          . 

 
JAARBOEK 2022 NATUURPUNT  60 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

Bruine kikker ging in 2020 met de helft vooruit tot 404 overgezette dieren. In 2021 werden iets 
minder dieren overgezet: 361 (- 13%). In 2022 was er weer een kleine toename tot 388 dieren 
(+10 %) 
 
Groene kikker verdubbelde in 2020: 220 dieren werden overgezet. In 2021 ging het aantal met 
een derde achteruit: 146 dieren werden overgezet. In 2022 werd een recordscore bereikt van 

657 dieren. Groene kikkers trekken heel vroeg tot heel laat: 345 dieren werden nog in de eerste 
helft van april overgezet. 
 
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. Sindsdien blijft het 
aantal constant: 32 dieren in 2020, 34 in 2021 en 32 in 2022. 
 
44 doodgereden dieren 
werden genoteerd. 
 
Leerlingen van Klim-op 
Meeuwen en Klim-op 

Plockroy kwamen een 
morgen meehelpen 
overzetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 2022

Alpen-

watersalamander
340 294 256 102 317 372 293 141 107 120 88 34 87 144 286 348 107 118 72 71 106 124 265 125 148 191 224

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 4461

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 0

Bruine kikker 224 105 159 325 522 449 139 141 131 145 126 86 291 340 381 337 428 396 882 629 500 562 341 259 404 351 388

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 97 220 146 657

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 32

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 1114

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 22

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 6898
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

45 57 28 67 64 67 32 86 145 120 156 158 216 144 178 277 345 428 409 414 304 276

0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 4 14 26 10 15 23 129 64 143 81 54 42

141 57 109 128 240 125 184 485 282 269 248 106 285 195 116 214 214 898 902 583 387 312

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

960 807 886 645 2135 1588 1021 1510 2263 1530 1786 731 905 1274 948 1058 1363 2028 1510 969 1032 1080

1147 901 1025 843 2442 1785 1237 2083 2692 1924 2200 1021 1432 1624 1262 1573 2077 3724 2968 2062 1785 1712Totaal

JAAR

Alpen-

watersalamander
Kleine 

watersalamander

Bruine kikker

Groene kikker

Gewone pad

Overzet Brogelerweg Ellikom 
 
Op 22 januari werd de paddenoverzet 
opgezet. Op 16 april werd ook afgebroken. 
 
We kenden hier ook drie trekbewegingen. 
Een eerst grote golf met een lange aanloop 
met een hoogtepunt op 16 februari met 255 

dieren. Er volgt dan nog een kleinere golf 
een maand later tussen 11 en 16 maart en 
een dag in april. 
 
In 2018 werd een recordscore bereikt met 
3.427 dieren. In 2020 werden nog 2.062 
dieren overgezet. In 2021 nog 1.784 
dieren.  
In 2022 was er weer een kleine daling met 
4 % tot 1.712 dieren. 
 
Aan de noordzijde van de Brogelerweg werden iets minder dan drie vierde van de dieren 

(1.254) overgezet, aan de zuidzijde een vierde van de dieren (458). 
 
Zoals vorig jaar namen alle soorten, Gewone pad uitgezonderd, af. 
Kleine watersalamander nam verder af tot 42 dieren, dit na een recordscore van 143 in 2019.  
Alpenwatersalamander scoort met 276 dieren een tiende lager dan de voorbije jaar. 
Bruine kikker gaat ook een vijfde achteruit ten opzichte van 2020: 312 dieren werden 
overgezet. 
Gewone pad gaat dit jaar wel licht vooruit, zoals ook vorig jaar: 1.080 dieren werden overgezet. 
Een stijging van 5 % ten opzichte van de 1.032 dieren die overgezet werden in 2021. Toch nog 
behoorlijk minder 
dan het topjaar 
2018 met 2.028 

dieren. 
 
 

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

 
 

 
  



                                                                                                       ACTIES 
 

                                                                                                                                                                                                          . 

 
JAARBOEK 2022 NATUURPUNT  62 MEEUWEN-GRUITRODE & PEER 

 

Opraapacties: 
 
   Hellestraat Ellikom  
   Boenderstraat Ellikom & Wijshagen 
   Reppelerweg Grote Brogel 
 
In de Hellestraat werden 3 dode padden opgemerkt op een morgen in maart. Langs de 

Boenderstraat konden geen dieren opgemerkt worden op een morgen en avond in januari. 
De Reppelerweg werd driemaal ’s avonds en op een morgen gecontroleerd op een moment 
van grote paddentrek. Er werden toen 12 padden overgezet en14 dode padden geteld. 
 

 
Overzet Esmeralda:  
Noordweg N73 en Steenweg Wijchmaal Peer 
 
De schermen voor de 
paddenoverzet werden zaterdag 
29 januari opgesteld. Half april 
was de paddentrek voorbij en de 
schermen werden op zaterdag 16 
april opgeruimd. 
 
Dit jaar was er een grote terugval 

in de aantallen overgezette 
amfibieën. In totaal werden er 
2.811 dieren overgezet, veel 
minder dan de 3.501 dieren vorig 
jaar. Alle soorten gingen sterk 
achteruit, behalve de Gewone pad, 
die redelijk stabiel bleef met nog 
2.455 stuks. De salamanders doen 
het heel slecht. We zetten jaarlijks, 
in vergelijking met andere 
plaatsen, zeer weinig salamanders over. Kleine watersalamander, slechts 13 stuks (vorig jaar 
nog 138). Ook Alpenwatersalamander blijft laag in aantal, slechts 26 stuks. Bruine kikker (301 

stuks): iets meer dan de helft van vorig jaar, maar toch een laag aantal. 
 
Het was een zeer droog voorjaar. We hadden de droogste maand maart ooit! En dat in 
amfibieëntrekseizoen. Dit heeft mogelijk ook invloed gehad op de trek en het aantal 
overgezette dieren. 
 
Van de 2.811 overgezette amfibieën werden er 739 overgezet aan de Steenweg Wijchmaal, 
1.725 aan de Noordweg N73 (Omleidingsweg) en 347 dieren gebruikten de tunnels onder de 
N73. Er waren dus weer minder dieren die de tunnels gebruikten, slechts 347. Terwijl het er 
vorig jaar nog 380 waren, 390 in 2020 en 434 in 2019. 
We mochten weer bezoekers ontvangen bij de paddenoverzet. Er zijn drie keer gezinnen met 
hun kinderen komen helpen bij de paddenoverzet in Peer. 
 

Bijna liep het mis met onze amfibieën, toen op 18 maart het personeel van de technische 
dienst van Peer het waterniveau van de vijver liet zakken. Dit deden ze om werken aan de 
vijver te kunnen uit voeren. De hele vijver lag vol met kikkerdril en paddenlegsels. Gelukkig 
konden vrijwilligers van onze Natuurpuntafdeling de schade beperken. Het personeel van Peer 
werd ingelicht en het waterpeil werd niet verder afgelaten. De kikkerdril en paddenlegsels 
werden zoveel mogelijk naar dieper water verplaatst. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

77 208 161 113 146 178 206 174 152 94 48 63 93 43 36 25 53 20 26

0 0 0 0 0 1 0 1 2 10 1 9 14 15 5 45 39 138 13

137 1098 526 228 271 141 160 154 279 367 211 128 109 110 446 414 201 576 301

23 47 14 7 3 1 0 3 1 2 2 3 4 6 0 0 21 70 16

964 1343 1578 635 749 680 662 571 666 821 676 779 669 585 1097 2177 2458 2697 2455

1201 2696 2279 983 1169 1001 1028 903 1100 1294 938 982 889 759 1584 2661 3072 3501 2811

JAAR

Totaal

Alpen-

watersalamander
Kleine 

watersalamander

Bruine kikker

Groene kikker

Gewone pad
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Verloop van de overzet in 2022 (dieren per dag) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Damp Gestelstraat Wijshagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broge-
lerweg 
Ellikom 
 
 
 
 
 
 
 
Esmeralda 
Noordlaan 
Wijchmaal  

 
 
 

Freddy Janssens & 
Robert Van 

Dingenen 
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ZWERFVUILINZAMELING  

OUDSBERGEN EN PEER 18 MAART 2022 
 
Natuurpunt werkt het gehele jaar aan behoud van de natuur en een leefbaar milieu.  
Aan de jaarlijkse zwerfvuilinzameling, een actie van Limburg.net ondersteund door de lokale 
besturen van Peer en Oudsbergen, wordt dan door Natuurpunt ook meegedaan. In beide 
gemeenten hebben we langs vele wegen het zwerfvuil verwijderd. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
Jan Hendrikx 
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PLANTENVERKOOP  

3 DECEMBER 2022 
 
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 3 december aan de terreinen van de technische dienst van de stad 

Peer.  
Natuurpunt Limburg heeft extra promotie gevoerd naar steden en gemeenten waar afdelingen 
een afhaalpunt bemanden. 
De stad Peer heeft in het kader van haar klimaatdoelstellingen en actie voor behoud van de 
biodiversiteit daarop ingespeeld door bijkomend 5 planten en een insecten- of vogelkastje per 
gezin aan te bieden aan de Peerse inwoners.   
De gemeente Oudsbergen gaf bijkomend 3 gratis planten aan haar inwoners. 
Cristal Alken sponserde voor iedere Limburgse koper een zakje zadenmengsel. 
Dit resulteerde in 79 bestellingen, goed voor 1.081 planten, 109 zadenmengsels, 19 vogelhuis-
jes en 21 insectenhotels. 
Een extra dimensie was de aanwezigheid van de Tuinrangers die hun werking aan de man en 
vrouw brachten en tuinadvies gaven. Meer info: https://www.tuinrangers.be. 

De plantenverkoop is een mooi voorbeeld hoe 4 partners samenwerken om burgers meer be-
wust te maken voor meer zorg voor de natuur, behoud van de biodiversiteit, meer CO2-opslag 
en een beter klimaat. 
Natuurpunt dankt de stad Peer voor het ter beschikking stellen van hun infrastructuur. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jan  
Hendrikx 

https://www.tuinrangers.be/
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KALENDER 2023 
 
Meer info vind je op bijgevoegde folder en in onze nieuwsbrieven,  
websites www.abeek.be en www.natuurpunt.be/agenda 
 

ACTIVITEIT DATUM UUR LOCATIE 

Gereedzetten paddenoverzet  

zaterdag 14 januari 2023 9u-12u Gestelstraat 

dinsdag 24 januari 2023 13u-16u 
Brogelerweg Ellikom 

zaterdag 28 januari 2023 9u-12u 

Ledenfeest 

algemene vergadering  
vrijdag 3 februari 2023 

18u30 (wandeling) 

19u30 (ledenfeest) 
Buurthuis Ellikom 

Gereedzetten paddenoverzet  zaterdag 4 februari 2023 9u-12u Esmeralda Peer 

Beheerwerken zaterdag 18 februari 2023 9u-12u Vallei van de Abeek 

Wintersnoei jonge boomgaard 
i.s.m. Velt 

zondag 19 februari 2023 13u30 
Neerstraat 18, 3960 Beek 

Publieke paddenoverzet 

zaterdag 25 februari 2023 

20u-21u30 
Hoek Gestelstraat/Kolisbergen 

Meeuwen 
zaterdag 4 maart 2023 

zaterdag 11 maart 2023 

 
Zwerfvuilinzameling Peer  

 

 
                         Oudsbergen 

zaterdag 18 maart 2023 9u 

Kruispunt 

Hoogstraat/Reppelerweg Grote 

Brogel  & kruispunt 
Kloosterveld/Vredestraat Peer 

Hoek Gestelstraat/Kolisbergen 

Beheerwerken zaterdag 18 maart 2023 9u-12u Vallei van de Abeek 

Beheerwerken zaterdag 15 april 2023 9u-12u Vallei van de Abeek 

Op stap in het eetbare bos 

i.s.m. Werkgroep Isis 
Zaterdag 29 april 2023 10u30 - 12u30 Hamont-Achel 

Beheerwerken zaterdag 20 mei 2023 9u-12u Vallei van de Abeek 

Al fietsend door onze eigen 

natuurgebieden 
maandag 29 mei 2023 14u Esmeralda Peer 

Beheerwerken zaterdag 17 juni 2023 9u-12u Vallei van de Abeek 

Nachtzwaluwwandeling zaterdag 1 juli 2023 21u30 
Hoek Gestelstraat/Kolisbergen 

Meeuwen 

Heidewandeling op militair 

domein 
zondag 27 augustus 2023 8u 

Hoek Gestelstraat/Kolisbergen 

Meeuwen 

Beheerwerken zaterdag 16 september 2023 9u-12u Vallei van de Abeek 

Week van het Bos - Vegers voor 

vlinders i.s.m. Werkgroep Isis 
zondag 15 oktober 2023 14u 

Schaapskooi, Pelt  

parking einde Pallisstraat 

Beheerwerken zaterdag 21 oktober 2023 9u-12u Vallei van de Abeek 

Dag van de Natuur zaterdag 25 november 2023 9u en/of 13u Vallei van de Abeek 

Film 'Het Dommeldal  

vroeger en nu' 

woensdag 13 december 

2023 

20u 

Kleine zaal BICC Peer 

Beheerwerken zaterdag 16 december 2023 9u-12u Vallei van de Abeek 
 

Klusnamiddagen Vallei van de Abeek: elke eerste dinsdag van de maand (juli en aug. uitgez.) 13u-16u. 
Zomerbeheerwerkavonden Vallei van de Abeek: elke dinsdag vanaf 27 juni tot en met 29 aug. (uitgez. 
dinsdag 15 aug.) 19u-20u30. 
Beheerwerken Dommelvallei naar gelang de mogelijkheden en de noodzaak. 
   

Info wordt gemaild aan de geïnteresseerden.  

http://www.natuurpunt.be/agenda
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De foto’s in dit jaarboek zijn van:  
Luc Berger (Slobkousjes),  
Paul Capals, Jan Hendrikx,  
Freddy Janssens, Wim Janssen,  
Silke K., Heidi Tack,  
Robert Van Dingenen,  

Frans Van Gerven, Peter Winters  
en Johan Verstaeten. 
De drone-beelden zijn van Miel Capals. 

http://www.waarnemingen.be/
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