8 april 2015

Woordje van de voorzitter.

We blijven gaan… Zopas konden we 13,5 ha verwerven in een bijzonder belangrijk gedeelte
van het Schulensbroek. Het blijft groeien. Dit brengt uiteraard ook meer onderhoud en
inrichting met zich mee. We kunnen het niet genoeg blijven herhalen: de natuur is ook een
onderdeel van de plaatselijke economie: er zijn 40 contracten met landbouwers die ons helpen
met het Schulensbroek goed te beheren (en daar ook gedeeltelijk hun broodwinning uithalen).
We hebben verscheidene aannemers die bezig waren, zijn of zullen zijn. Mensen vinden rust
in Schulensbroek wat goed is voor volksgezondheid en velen komen er wandelen en laten
enkele euro’s achter bij de plaatselijke horeca. Natuurbehoud is meer dan wat gespeel van
groene fundamentalisten… Het komende seizoen is het broek erg mooi, alles begint te groeien
en zich te vermenigvuldigen… Maar het gebied is dan ook kwetsbaar, een beetje respect is in
deze lenteperiode zeker op zijn plaats…
Er is een ganse agenda, die vind je verderop in deze uitgave. De 1-mei wandelingen zijn
uiteraard klassiekers voor de vogelliefhebbers… Maar ook in je eentje of in gezinsverband kun
je rustig wandelen in het Schulensbroek. Geniet ervan!
Piet
voorzitter
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Aankopen

We zijn er in geslaagd om 13,5 ha natuurgebied bij te kopen, zuidelijk van de rivier Herk.
Momenteel zijn het populierenaanplantingen doch in deze zone, dichtbij de Vroente moet het
mogelijk zijn deze gronden geschikt te maken voor kruipend moerasscherm, grutto en
aanverwanten….
Deze aankoop brengt ons dicht bij de 450 hectare in beheer! (ter vergelijking Herk de Stad met
al zijn deelgemeenten is 4283 ha groot…)
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Projecten

Het financieren van omvormings- of inrichtingswerken werken wordt steeds moeilijker en
hiermee bedoelen we : “financieel”. De middelen zijn schaars en de ministers zijn talrijk in dit
land. Daarom is het de kunst om zoveel mogelijk projectmatig te werken en éénmalige
middelen proberen te bekomen, via projecten dus.
1. Er wordt momenteel gewerkt rond het project “kamsalamander”. Het is de bedoeling de
biotoop voor dit beestje, dat vroeger kon gevangen worden in Herk de Stad, te herstellen. Dit
vooral door voor poelen en vochtige weilanden, ‘water in het broek’, te zorgen. De aanleg van
het wachtbekken Schulensmeer heeft immers de waterhuishouding van heel het gebied
veranderd en in de omliggende weide-en hooilanden gezorgd voor verdroging. Momenteel zijn
landmeters aan het werk om te zien of het mogelijk is terug water naar het broek te laten
vloeien.
2. De Grote Modderkruiper blijft een raadselachtig beestje. Nadat via DNA werd vastgesteld
dat hij nog wel degelijk in het Schulensbroek rondzwemt, is er een vervolgproject goedgekeurd
om ‘uit te vissen’ waar het beestje nog overleeft en om ook hier inrichtingswerken te doen
zodat er meer kans is om te overleven voor deze zeldzame soort.
3. In het Stinusbroek (tussen spoorweg en Demer- westelijk van de weg Schulen-Lummen) zijn
ook omvormingswerken aan de gang om het gebied terug te herstellen. Dit was een weide-en
hooigebied doch devalueerde naar een plaats met weekendverblijven(sic) in de late jaren
zestig naar een ondoordringbaar gebied. Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek zijn
er nu stevig aan het werken. De eerste resultaten zijn merkbaar.
4. Andere projecten zitten in de traditionele pijplijn. Plannen, dossiers opmaken het hoort erbij
tegenwoordig. Doch het Schulensbroek-natuurgebied wordt steeds groter en mooier en de
natuur krijgt kansen
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Natuurpunt

Het is belangrijk dat we met natuurpunt met velen zijn. Dan wordt er uiteindelijk meer aandacht
gegeven aan de natuur, daarom vragen we jullie om lid te worden van Natuurpunt.
Vul het formulier in via http://www.natuurpunt.be/helpen-steunen/lidmaatschap/inschrijven.
Voor maar 27 euro is je hele gezin een jaar lid van de grootste natuurvereniging van
Vlaanderen. En je krijgt er volgende voordelen zomaar bij: prachtige Fiets- en Wandelgids over
de mooiste natuurgebieden van België, Natuur.blad, een wervelend tijdschrift over natuur
dichtbij en kortingen in de Natuurpunt webshop en bij winkels zoals A.S. Adventure en
Schoenen Torfs.
Meer info: www.natuurpunt.be
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Kom in actie 'Red de natuur in je buurt'

Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap maken zich grote zorgen. De Vlaamse
administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen.Maar de
plannen die nu voorliggen, betekenen de doodsteek voor de huidige aanpak van erkende
natuurgebieden en van het aankopen van lokale, kleinere gebieden door vrijwilligers.De
terreinbeherende verenigingen verzetten zich hier hevig tegen en rekenen erop dat minister
Schauvliege de voorstellen radicaal omgooit.
Teken de petitie: http://www.natuurpunt.be/petitie
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Een goed gevulde agenda

Samen met het bezoekerscentrum Schulensmeer hebben we weer heel wat op het programma
staan.
15 april - Matiné Bricoler
1 mei - 24 uur vogels spotten
10 mei - In de week van de bij gaan we op zoek naar wilde bijen
20 mei - Cursus wilgenvlechten
7 juni - Insectendag ‘Allemaal beestjes ‘
5 juli - Kris kras kruidentocht
6 tot 10 juli - Natuurkamp voor kinderen van 10-12 jaar
25 juli - Cursus ‘Hoe ga je op stap in de natuur met mensen met een mentale of fysieke
beperking’
27 tot 31 juli - Natuurkamp voor kinderen van 7-9 jaar
2 augustus - Fladderende vlinderzondag
10 tot 14 augustus - Natuurkamp voor kinderen van 10-12 jaar
3 en 5 september - Cursus: Roofvogels voor dummies
06 september - Natuurrijmpjes
2 , 9 en 16 oktober - Cursus: Muizenissen en uilenballen
4 oktober - Het Schulens Meer van vroeger tot nu
01 november - Herfstige voormiddagwandeling
6 december - Speculaaswandeling
04 januari - Nieuwjaarstocht
Meer info: http://www.schulensbroek.be/agenda
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