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Woordje van de voorzitter.

Dit najaar bestaat onze vereniging “ De Vrienden van het Schulensbroek” 25 jaar. Dit is een
behoorlijk stuk voor een mens, voor de natuur is dat een peulschil. En toch… We hebben de
pretentie te verkondigen dat, indien onze vereniging er niet was geweest: de natuur in ’t
Schulensbroek er gans anders zou uitzien. Er is in die tijd hard gewerkt: letterlijk! Het feit dat
het wachtbekken niet volledig is dichtgegroeid en verbost is ten dele te wijten aan onze
werking, met de gewaardeerde steun van het Agentschap Natuur en Bos. We hebben d e
pretentie dat we het Schulensbroek een stukje van zijn oude glorie hebben teruggegeven waar
dit mogelijk was. Waren Natuurpunt en de Vrienden er niet geweest, het zou er erg anders
hebben uitgezien… en we betwijfelen of u dan wandelpaden zou hebben gekregen… We zijn
dus met de ganse ploeg een beetje fier op de realisaties, maar het werk gaat verder:
doelstellingen worden verfijnd en het beheer wordt gerichter.
We hebben ook vele plezierige en minder plezierige ervaringen opgedaan in die 25 jaar. Doch
we zijn steeds gegroeid… Vele leden hebben ons jarenlang gesteund. Waarvoor dank. Velen
zijn komen werken in het Schulensbroek. Dank daarvoor. Het doet deugd om te ervaren dat
steeds meer en meer mensen het belang van natuurherstel, natuurbeheer en natuurherstel
inzien. Van onze stichtende leden zijn er nog een behoorlijk aantal over. Anderzijds zijn er
anderen in de loop der jaren bijgekomen . We hebben een groot natuurgebied en hebben dus
ervaring opgedaan met hooien, begrazen, akkerbeheer, boomgaard, knotwilgen en hagen.
Samenwerken met de landbouwers en met andere actoren in het gebied levert ook wel wat
verhalen op. Het vijverbeheer is onder meer een van de uitdagingen voor de volgende jaren.
Met de steun van jullie allen herstellen we dit gebied in al zijn natuurglorie, en behouden we de
biodiversiteit, zodat onze kleinkinderen er ook nog kunnen van genieten, samen met hun
kleinkinderen.
Piet Rymen
voorzitter
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Poelen

Het project “kamsalamander” loopt. Dit project beoogt onder andere: herstel, onderhoud en
aanleg van poelen in de Herkvallei. Ook in ’t Schulensbroek is aan de poelen gewerkt. Ze
worden goed onderhouden zodat de biodiversiteit alle kansen krijgt. Andere projecten zijn
ingediend, onder andere rond de Grote Modderkruiper. Van zodra er nieuws hierover is, horen
jullie het wel.
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Ganzen-ganzen-ganzen

Er zijn veel ganzen in ’t Schulensbroek. Aan den toog of aan de oevers van het meer hoor je
al eens zeggen” daar zouden ZE eens iets moeten aan doen. Wie dan “ze” is, is niet duidelijk.
Alleszins is het zo dat dit probleem niet lokaal kan opgelost worden. Mogelijk op Vlaams
niveau en nog beter op Europees niveau. Bewijsje? Een Canadese gans die geringd werd in
2011 in Groningen (Noord Nederland) zit drie jaar later te grazen in het Schulensbroek… Als
men er hier vandaag 200 wegvangt, zijn er volgende week 200 andere…
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25 jaar Vrienden van het Schulensbroek

Onze vereniging bestaat 25 jaar! Toch al een poosje en er is toch wel verwezenlijkt in die
kwarteeuw… Recent werd het beheer van de gronden van VMM in het wachtbekken en
omliggende toegekend aan Natuurpunt. Schulensbroek als natuurgebied beheerd door
Natuurpunt en “de vrienden “ is nu 425 ha. Daarmee treden we vlot de top 5 binnen van de
Vlaamse natuurgebieden qua oppervlakte. We vieren dit 25 jarig bestaan op 29 november.
Uitnodiging voor de leden volgt.
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Werkgroep beheer

Als je 25 jaar bezig bent, kan je je wel eens afvragen: “hoe zit het nu? Zijn de doelen die we
vroeger stelden nog actueel en realistisch? Kunnen we de doelstellingen aanpassen,
bijsturen?” Een groep onder leiding van Marcel Claes buigt zich over deze kwesties. We
proberen ons zo goed mogelijk te informeren en te documenteren. Want van de doelstellingen
hangt ook het beheer af. Wil je een visvijver (wat erg diep in onze cultuur geworteld zit…) of wil
je een natuurlijke vijver met weinig of geen vis maar wel leuke planten, libellen en rietvogels?
Van de keuze hangt het beheer af.
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Overlijden

Eind september overleed René Cupers , lid van onze Raad van Bestuur. René gidste
wandelingen, vertegenwoordigde de Vrienden in de cultuurraad en zorgde voor de catering op
1 mei, de laatste jaren. We verliezen een goed bestuurslid.
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Brandhout voor de volgende winter en hakselhout te
koop.

Dit najaar en deze winter zullen De Vrienden van het Schulensbroek ook weer beheerwerken
uitvoeren om het natuurgebied Schulensbroek te onderhouden, zodat w eer allen kunnen van
genieten. Dit levert brandhout op . Het brandhout wordt gezaagd op “hanteerbare stukken” en
aan huis geleverd. Wie interesse heeft voor een levering brandhout en/of hakselhout kan voor
de voorwaarden terecht bij Piet Rymen 013 55 32 57
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Agenda

11 en 18 oktober 9u - Beheersvoormiddag Herk-de-Stad - Station Schulen - 013 55 32 57 * * *
2 november 14u - Najaarswandeling - start Bezoekerscentrum 't Vloot, Demerstraat 60,
Lummen, 013/55.63.81, bc.tvloot@natuurpunt.be * * * 7 november 19u30 - Op avontuur in de
Göksu Delta (Turkije), voordracht door Luc Cieters - Bezoekerscentrum 't Vloot, Demerstraat
60, Lummen, 013/55.63.81, bc.tvloot@natuurpunt.be * * * 8 november 10u-12u - Planten- en
bomenverkoop (op voorhand online bestellen via Natuurpunt) - Station Schulen * * * 29
november 16u30 - 25 jaar VSB - Parochiezaal Schulen - 5 euro per persoon, inschrijven via
013 55 32 57 * * * 7 december 14u - Uitwaaitocht - start Bezoekerscentrum 't Vloot,
Demerstraat 60, Lummen, 013/55.63.81, bc.tvloot@natuurpunt.be
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