10 januari 2016

Woordje van de voorzitter

Om te beginnen onze beste wensen voor alle lezers. Vooral, al klinkt het gewoon: een goede
gezondheid , naar geest en naar lichaam. Deze twee lopen namelijk samen naar mijn mening.
Met de vereniging De Vrienden van het Schulensbroek, doen we verder met het realiseren van
onze doelstellingen: natuurherstel, natuurbeheer en natuurbehoud in het Schulensbroek. Tot
op heden lukt dit, door d e steun van steeds meer mensen. Anderzijds wordt het ook
moeilijker: het gebied begint écht groot te worden… Ook zijn er nog steeds mensen en dat blijkt
zo in de ganse maatschappij te zijn, die gewoon hun goesting willen doen, overal en altijd.
Regels en afspraken zijn voor onnozelaars en controle en toezicht zijn vieze woorden.
Afsluitingen worden vernield, poortjes gewoon gestolen en zo kan de lijst nog langer worden.
De natuur lijkt weerloos en is dat alleszins plaatselijk ook. Daarom zijn “ de Vrienden” nodig.
Op wereldschaal zal de natuur niet oneindig met zich laten sollen en eens zijn rechten
terugnemen en orde op zaken stellen. Of de mensheid dat leuk zal vinden, is een andere
kwestie. Plaatselijk kunnen we enkel ons best doen om dat lapje natuur te beschermen én
ervan te genieten. Het volgende jaar bevat weer een aantal ambitieuze plannen en
uitdagingen. Maar in ons meer dan 25 jarig bestaan zijn we er steeds in geslaagd om onze
plannen te realiseren. Het resultaat mag gezien worden. Meer en meer mensen steunen ons .
We hopen dat jullie dat blijven doen. Het gaat over het doorgeven van een brok mooie natuur
aan degenen die na ons komen. Dit mag niet vernield worden door enkele kortzichtige
lawaaimakers ( holle vaten- je weet wel…). Daarom ; geniet in alle rust van ons mooie
Schulensbroek : alle goeds voor jullie en degenen die je dierbaar zijn. Vrede op aarde( en
specifiek in ’t Schulensbroek) voor de mensen van goede wil. Aan diegenen die van slechte
wil zijn gaan we niet te veel tijd verknoeien.
Piet Rymen
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Wandelpaden

Onder impuls van onze vereniging werden er in het Schulensbroek wandelpaden aangelegd,
bewegwijzerd, er kwamen trappen en plankenpaden op de natte stukken. Er werden
wandelkaarten gemaakt en de paden werden bewegwijzerd .Er werden zitbanken geplaatst Dit
alles gebeurde onder meer in uitvoering van het project Trage Waters en Trage Wegen , een
GLE project gefinancierd door provincie Limburg en uitgevoerd door het Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren.
Ook in de nabije toekomst plannen we trage weg te maken van het station Schulen naar de
Beckersvaart, zuidelijk van de spoorweg. Qua verstoring betekent dit omzeggens niets,( naast
een spoorlijn, in een “struweel omgeving”). Een mooi projectje dus. Dit betaalt onze vereniging
volledig zelf, met eigen fondsen.
We maken het gebied dus wel best toegankelijk voor bezoekers. Doch het is soms zoeken
naar een evenwicht tussen natuurbehoud en openstelling. In het broedseizoen zijn dan ook
sommige paden afgesloten. Verstoring is één van de grootste oorzaken van mislukken van
broedsels. Vogels hebben al hun energie nodig voor voortplanting en het grootbrengen van de
jongen. Tijdens het broeden worden ze vaak ongemerkt en onbedoeld verstoord. Gevolg kan
zijn dat ze definitief het nest verlaten en het broedsel mislukt. Dat er in het Schulensbroek veel
loslopende honden zijn weet iedereen die er al eens wandelt …er wordt , naar onze mening,
niet tegen opgetreden. Daarom kunnen wandelpaden niet overal. Maar de Vrienden van het
Schulensbroek liggen wél aan de basis van al de bestaande en ingerichte wandelpaden.
Sommige schreeuwers aan de zijkant lijken dit soms te vergeten. Maar vermits wij goeie
stuurlui zijn, luisteren we niet naar de zelfverklaarde beste stuurlui ( degenen die aan de wal
staan). Bootje varen doe je in het water.
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ISN De Vroente

Toekomst voorspellen is moeilijk, het voorspellen en zeker het waarmaken…Toch mikken we in
2016 op verdere groei van ons gebied. We richten verder in met de zone zuidelijk van de Herk
als grote uitdaging . Hier dienden we dan ook vorig een ISN (Investeringssubsidie Natuur)project voor in. Op 28 augustus 2015 besliste Minister Schauvlieghe een subsidie toe te
kennen van bijna 133.000 euro om de werken daar uit te voeren. De omstandige motivatie van
haar besluit wijst op het groot potentieel van de natuur in die zone ( De Vroente en omgeving).
Het is evenwel een enorme uitdaging en een massa werk om deze omvorming ( van verlaten
populierenaanplant naar weide) te bewerkstelligen.( kappen, opruimen, bosfrezen, chopperen,
grachtenstelsels aanpassen of herstellen, afrasteren enz… enz…). Werk dus voor plaatselijke
aannemers met geld dat door onze vereniging naar Herk de Stad wordt gehaald.
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Hoe het groeide…..

Op 11 mei 1989 werd onze eerste aankoop in het Schulensbroek beschreven: we kochten
toen 35a10ca en voelden ons met zijn allen grootgrondbezitters.
De huidige databank van beheerde percelen in het Schulensbroek stond einde 2015 op 469ha
37ca. Het aankopen gaat gestadig verder: dit cijfer is vermoedelijk reeds gewijzigd als u dit
leest. Er zijn steeds wel onderhandelingen aan de gang. Het zal wel duidelijk zijn hoeveel tijd
hierin kruipt: iemand die grond verkoopt wil daar meestal enkele avonden over praten…we
hebben bijna duizend percelen verworven…
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Vernieuwen beheerovereenkomsten met
landbouwers

Een twintigtal overeenkomsten met landbouwers werden eind 2015 hernieuwd. ( totaal hebben
we zowat 45 maar de vervaldata verschillen). De samenwerking wordt gewoon verdergezet
door beide partijen. Dit bewijst dat er hier wel duidelijk een win-win situatie is. De landbouwers
onderhouden de percelen op een natuurvriendelijke wijze ( en ze doen dit steeds beter, al
moeten we niet ontkennen dat er ook een leerproces is). Anderzijds dragen we als Natuurpunt
bij tot de plaatselijke economie door deze gronden gratis ter beschikking te stellen van d e
landbouwbedrijven.
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Nieuwe medewerkster in bezoekerscentrum.

In het bezoekerscentrum Schulensmeer-Schulensbroek-’t Vloot is een nieuwe natuur
educatieve medewerker aangeworven. Vooreerst willen we toch Tine bedanken voor de door
haar geleverde inspanningen. Eén voorbeeld: In een niet zo eenvoudige werkomgeving is zij
erin geslaagd de bezoekers van ’t Vloot toch een gevoel van “natuur” mee te geven. Een
prestatie die als belangrijk mag beschouwd worden. Dank Tine!
We verwelkomen Annelies Pletsers die de uitdaging opnam en sinds een tijdje aan het
inwerken is. We hopen dat alle betrokkenen haar zullen steunen in haar belangrijke taak. De
natuur in Schulensbroek is de moeite waard en dat moet worden overgebracht naar de jeugd
maar ook naar volwassenen… We wensen Annelies dan ook alle succes toe en hopen dat ze
de (plaatselijke) jeugd kan interesseren voor de natuur. Wie als vrijwilliger enkele uren aan het
onthaal in het centrum wil zitten kijkt even verder op in deze broekgazet.
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Gezocht: Onthaalmedewerker Bezoekerscentrum
Schulensmeer

We zoeken nog enkele enthousiaste vrijwilligers om het onthaal te verzorgen en om mensen te
informeren over het natuurgebied.
Jouw taken
• Je verwelkomt de bezoekers met een warme glimlach. Jij bent als perfecte gastvrouw/-heer
hun eerste aanspreekpunt.
• Je informeert hen over het natuurgebied Schulensbroek, de tentoonstelling en de activiteiten
in en rond het bezoekerscentrum.
Jij verwondert de bezoekers en laat ze genieten.
• Je informeert hen over Natuurpunt.
• Je verkoopt brochures, wandel- en fietskaarten, boeken, nestkastjes, postkaarten en houdt
dit administratief goed bij.
Wij bieden onze vrijwilligers
• al onze ervaring en kennis om je volledig te ontplooien in je nieuwe uitdaging
• een optimale werksfeer
• werk in een heel bijzonder natuurgebied met een breed gamma aan activiteiten
• leuke sociale contacten
Interesse?
Ben je geduldig, flexibel, sociaal en vriendelijk? Bied je mensen graag een oplossing? Beschik
je over vrije tijd in de week of het weekend? De natuur heeft jou nodig! Aarzel niet en neem
vrijblijvend contact op ons!
Annelies Pletsers – BC Schulensmeer Demerstraat 60 Lummen – 013/55 63 81
annelies.pletsers@natuurpunt.be
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