12 juli 2015

Woordje van de voorzitter

Er wordt volop gehooid in het Schulensbroek. De zomer komt er aan. De lente was mooi, maar
droog. Toch komen er nog weidevogels tot broeden. Al zou het broek wat natter mogen zijn…
Het is een tijd bezuinigen en van het omdraaien van elke euro. Het natuurbehoud is dan
kwetsbaar. De waarde van natuur wordt niet door iedereen erkend. Zelfs niet de rechtstreekse
economische waarde! Vaste middelen verdwijnen, aan subsidies wordt geknabbeld. Sinds
enkele tijd moet er veel “projectgebonden” gebeuren. Onze vereniging heeft ingespeeld op die
trend en slaagt er ook wel in projecten binnen te halen, met de steun van meewerkende
verenigingen en soms ook de gemeenten. Maar het gewone onderhoud moet ook gebeuren en
dit lukt niet altijd of moeilijker.
Dit jaar konden we , zuidelijk van de rivier de Herk, oostelijk en Westelijk van de Vroente, een
aanzienlijke uitbreiding van het natuurgebied verwezenlijken. We zullen hier zowat 20 ha
groeien en dit in een gebied met enorme potentie naar natuur toe… Doch de inrichtingswerken
zullen projectmatig moeten gebeuren, en daar wordt aan gewerkt.
Ook in het Stinusbroek (tussen spoorweg en Demer) willen we verder werken om dit stukje
Schulensbroek mooier te maken. Wie wil komen helpen, geef maar een seintje. Er moet nog
één en ander opgeruimd worden… De vijvers te Lummen , Vijversheide en Schalbroek blijven
een aantrekkingspool voor vele vogels. Paul Peeters, bestuurslid sinds de oprichting van de
Vrienden, houdt hier een oogje (en zelfs twee) in het zeil.
Nu de zomer komt, houden we ons hart weer vast voor vandalisme en verstoring van de
natuur.
Nu reeds werden poortjes vernield , wandelteller gestolen en het sluikstorten viert ook hoogtij.
Respect voor andermans werk of de natuur is er niet meer bij iedereen. Sommige individuen
trekken zich van niets wat aan en verpesten het gebied, dat zo gewaardeerd wordt door heel
velen.
Héél erg vinden we het dat we van officiële zijde moeten te horen krijgen dat er in het
Schulensbroek een “gedoogbeleid” is…De natuur kan niet stemmen en blijft kwetsbaar, zoals

we reeds in het begin van dit woordje stelden.
De Vrienden van het Schulensbroek hebben natuurbehoud als één van hun doelstellingen. Om
een doel te bereiken moet je er naartoe werken, liefst met zoveel mogelijk. We hopen op jullie
steun…
Piet Rymen
Voorzitter
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Lopende projecten

Project kamsalamander
Meerdere poelen werden hersteld en terug geruimd, aansluitend op d e Herkvallei. De eerste
tekenen van (her)kolonisatie zijn hoopvol. Er zit leven in d e poelen… (of dacht je dat de reiger
er gaat staan om zijn tenen te verfrissen?)
Project Grote Modderkruiper
Nadat twee jaar geleden was vastgesteld dat er in het Schulensbroek nog grote Modderkruiper
voorkwam via DNA-analyses gaan we nu gerichter zoeken. Toen waren er immers, omwille
van d e kostprijs meerdere waterstalen samengevoegd… Nu zijn er dan zij een provinciaal
project fondsen gevonden om analyses per staal te doen en kunnen we gerichter gaan
zoeken.
Stinusbroek terug aan de natuur! Reeds een vijver werd omgevormd naar poel in het
Stinusbroek ( gebied tussen spoorweg en Demer). We schreven een aanvraag voor een
biodiversiteitsproject om ook de andere “weekendvijvers” om te vormen… De provincie
Limburg weerhield het project en de gevraagde financiële steun wordt toegekend! Nu zullen
we dit ook moeten uitvoeren! (hulp is welkom-lees verder op in deze broekgazet)
Omgeving Vroente
Hier werd een investeringssubsidie Natuur aangevraagd voor omvorming van recente
aangekochte percelen naar grasland.
We slaagden erin zowat 20ha (!) te verwerven aan de zuidzijde van de rivier de Herk, in de
omgeving van de Vroente. Momenteel zijn dit nog populierenaanplantingen die meer dan
kaprijp zijn. De bomen zullen dan ook weldra verdwijnen. Het omvormen naar weiland vergt
echter nog heel wat machinewerk. Hiervoor is een aanvraag ingediend voor
investeringssubsidie Natuur. We duimen op een honorering van dit dossier.
LIFE Demer
Dit is een project waar momenteel erg aan gewerkt wordt en dat in het najaar ingediend moet

worden bij Europa. Traditioneel voor het Schulensbroek zijn hier veel partners bij betrokken en
moet er heel wat overlegd worden. Ook het Schulensmeer zou natuurlijker worden ingericht ,
indien het project wordt goedgekeurd. Tevens zou er naar natuureducatie inrichting de aanleg
van paden in de omgeving van het ontmoetingscentrum worden voorgesteld, onder meer voor
mindervaliden.. Doch momenteel is dit vooral veel administratief werk! (met dank aan hen die
dit allemaal op de wereld brengen…)
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We blijven groeien!

Dit jaar konden we, ondanks de subsidieproblemen en de minder gunstige financiële toestand
toch al een aanzienlijke uitbreiding van ons natuurgebied verwezenlijken!
We kochten dit jaar reeds 13ha bij en kregen nog eens een tiental ha bij in beheer.
Vorig jaar ontvingen we voor bijna 15.000 euro aan giften!! Ook dit jaar rekenen we op jullie
steun. Giften van af 40 euro zijn aftrekbaar van de belastingen en samen met de subsidies
kunnen we meer grond kopen, want de totale aankoopsom wordt niet gesubsidieerd…. Dus:
even internetbankieren en een storting op BE56 2930 2120 7588 Biccode GEBA BE BB van
Natuurpunt beheer met vermelding: “gift project 8814 Schulensbroek”.
Alvast bedankt!
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Houtverkoop

Ook dit jaar zal het landschap einde beerbosstraat wijzigen. De populieren, einde van de
kasseiweg zullen verdwijnen: ze zijn meer dan kaprijp ( sommigen zijn reeds omgewaaid). Het
openmaken van het landschap zal het biotoop aantrekkelijker maken voor weidevogels. We
hebben nog wel bossen aan de rand van het gebied, als buffer en we overwegen om daar
bijkomend bos aan te leggen. Mensen vinden het soms vreemd dat een natuurvereniging
bomen laat kappen. Doch dit is in de doelstellingen van het gebied verwerkt ( en
goedgekeurd). Bovendien blijft Natuurpunt zeker een van de grootste boseigenaren van
Vlaanderen!
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Agenda

2 augustus 14u : vlinderwandeling meer info via tine.meekers@naturpunt.be
22 augustus (voormiddag) : opruimactie in Stinusbroek, wil je graag meehelpen, geef dan een
seintje via info@schulensbroek.be.
3 september: cursus roofvogels meer info via tine.meekers@naturpunt.be
6 september 14u: poëzie wandeling: meer info via tine.meekers@naturpunt.be
16 september 20u: raad van bestuur in de Markthallen
3 oktober 9-13u: natuurbeheer dag start, alle hulp welkom!
24 oktober 9-13u: natuurbeheer dag start, alle hulp welkom!
18 november 20u: raad van bestuur in de Markthallen
28 november: planten en struikenverkoop aan het station Schulen, meer info volgt.
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