17 april 2016

Woordje van de voorzitter.

Het blijven drukke tijden. Ook al is het voorjaar, rustperiode in het Schulensbroek. De komende
maanden viert de natuur hoogtij.
Ons bestuur werd gedeeltelijk vernieuwd, niemand gaat echt weg maar taken veranderen en
nieuwe krachten komen opduiken. Sommige draaien reeds erg lang mee met veel inzet en
krijgen nu een officieel statuut binnen het dagelijks bestuur (Paul en Jan) of de Raad van
bestuur (Jean-Pierre en Stan). Een vereniging heeft wat structuur nodig maar vooral toch ook
inzet. En die is er.
Het aankopen van gronden gaat gestaag verder. We blijven groeien. Verscheidene projecten
rond natuurherstel of natuurinrichting zijn in uitvoering, in een planfase of in een “indienfase”.
Uiteraard zijn de verwachtingen gespannen rond het LIFE-project Delta (project ingediend bij d
e Europese commissie met verscheidene partners).De problematiek van de zomerganzen
wordt aangepakt door onze vereniging, al zou dit in een veel ruimer kader moeten gebeuren:
minstens op Vlaams niveau naar onze mening.
Natuurpunt wil zijn ledenaantal opdrijven naar 100.000 (ter vergelijking Natuurmonumenten in
Nederland heeft meer dan 730.000 leden). We willen hier mee ingaan; politici zijn gevoelig
voor een ledenaantal, ook plaatselijk. Daarom wordt lid van de Vrienden van het
Schulensbroek en meteen van Natuurpunt ( of andersom) : zie verder in de broekgazet. De
(weerloze) natuur heeft onze hulp nodig. Regel dat dus even….
Voor het overige; geniet van het Schulensbroek in dit seizoen ; de vogels, de vlinders, de
amfibieën, de planten, alle zoogdieren ( reeën , de bever…). Kortom zet je even neer en kijk…
We hebben in onze achtertuin zoveel mooie dingen die je niet kan kopen. Wat zijn we rijk.
Dit moeten we behouden voor de generaties na ons.
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Uitbreiding-aankopen.

We blijven groeien als natuurreservaat. Stap voor stap, perceel na perceeltje. Telkens
opzoekingen en dikwijls lange en soms héééél lange onderhandelingen alvorens een perceel
kan aangekocht worden. Mensen verkopen niet zo dikwijls in hun leven een perceel grond,
waar ze meestal nog herinneringen aan hebben. “Ik ben dan nog gaan hooien met mijn
grootvader zaliger, en mijn bomma zaliger bracht dan ‘s middags boterhammen met ei en
spek”. Avonden en avonden hebben we gepasseerd aan de keukentafel om dan uiteindelijk
toch een handtekening te krijgen onder een overeenkomst. Stilaan is een kentering aan de
gang ; begin april nog werd een perceel beschreven eigendom van drie zestigers, met
herinneringen. Eentje vond het spijtig dat-ie er geen zomerhuis kon zetten , maar de twee
anderen waren tevreden dat het perceeltje nu “voor altijd in goede handen was”. Dat is dan
leuk om horen. Of …twee broers ééntje van 91 (inderdaad éénennegentig) en zijn “jongere”
broer van 84, die een klein perceeltje SCHENKEN aan onze vereniging. Van knapen op die
leeftijd mag je toch denken dat ze over enig wijsheid beschikken. Als zij onze vereniging het
waard vinden om grond aan te schenken. Dan… ja dan doet dat deugd!
We ontvingen ook reeds enkele legaten voor het Schulensbroek en we hopen dat de
schenkers nog héééél lang mogen leven in de wetenschap dat hun grond, na hun heengaan
een bestemming krijgt die nuttig is voor gans onze gemeenschap.
Het feit dat er dan hier en daar enkele haantjes ( zowel blauwe, rode als gele) staan af te
geven op “de gruun” is dan heel erg gemakkelijk te relativeren…
Met de steun van zovelen, ook financieel , doen we gestaag verder. We naderen de 500 ha.
We zijn niet gehaast maar we doen verder en 500 ha is geen eindpunt. Gewoon een mijlpaal
op onze weg naar verwezenlijking van het doel van onze vereniging ,dat we 25 jaar geleden
formuleerden: “Natuurherstel, natuurbeheer en natuurbehoud in het Schulensbroek”. En dat
blijft actueel.
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Akers en hagen

Naast (heel veel) weide-en hooilandbeheer , beheren we ook heel wat bos, vijvers en ruigten.
Een kleine oppervlakte beheren we als akkers, deze worden ieder jaar ingezaaid met graan of
bloemenmengsel om de akkervogels en de insecten te helpen. Zo zijn er een bloemenakker in
het Lummens broek en twee graanakkers in het Schulensbroek.
In het Schulensbroek zijn er traditioneel veel hagen en haagkanten. De natuur toont zich daar
ook op zijn mooist met de meidoorn-sleedoorhagen, waarin wilde hop en rozenbottelstruiken
verstrengeld zitten. Ook dit vergt beheer. In de haagkanten proberen we de hoog opschietende
bomen te verwijderen. De hagen worden ieder jaar geschoren ( verscheidene kilometers
haag…).
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Pannen te Schulen

Het is intussen bijna 10 jaar geleden dat er begonnen werd om de geschiedenis te schrijven
van de Schulense pannenbakkers. De drijvende kracht is één van de leden van onze Raad
van bestuur Patrick Boucneau. Het werd dus tijd om de website aan te passen, op te frissen en
aan te vullen met nieuwe informatie.De laatste tijd zijn er bijvoorbeeld steeds meer oude
kaarten on-line te vinden en die geven ook informatie over de Schulense pannenbakkerijen!De
stambomen van de Schulense pannenbakkers werden uitgeplozen. Ook die kan je nu
raadplegen.
Kom zeker eens kijken wat je er van vindt!
www.pannestraat.be
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Ganzen

Deze winter is er heel wat gepraat en gemaild over de problematiek van zomerganzen in het
broek en vooral rond het meer. Er was een klacht van landbouwschade door een landbouwer.
Ganzen grazen inderdaad . Maar de meeste landbouwers zijn wel zo wijs om te beseffen dat
ze voor gronden die ze in beheer krijgen van Natuurpunt en waarvoor niet wordt betaald, het
misschien ook niet zo logisch is om schade te claimen. Maar er zijn inderdaad te veel
zomerganzen, vooral dan Canadese ganzen. Er is dan, zoals gezegd, vergaderd met officiële
instanties en er was een consensus over afvangst in de ruiperiode. (juni ) Plots kwam het
voorstel vanuit de jagersvereniging om eind februari, begin maart met zo’n 30 à 50 geweren
de ganzen te komen schieten in het Schulensbroek. Onze voorzitter is dan in zijn pen
geklommen en heeft het standpunt behoorlijk duidelijk gemaakt. Dit levert hem meteen weer
wat bekendheid op in de Sint-Hubertuskringen. ..Samengevat: er is geen jachtrecht op de
percelen die wij beheren. Regulering van het aantal ganzen op onze percelen zien we wél
zitten, doch niet met geweren. Hiervoor zijn vele argumenten, die we hier niet gaan uitrollen.
We bekijken nu de mogelijkheden samen met andere betrokkenen.
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Honden

We blijven betreuren dat eigenaars hun honden los laten lopen in het Schulensbroek. Ze
verlaten de paden en vieren hun instincten bot in weiden en rietkragen waar vele vogels
broeden. Honden volgen hun instinct als ze plots een dier zien wegkruipen of vliegen. Er zijn
veel grondbroeders in ons gebied. Stel je voor je bent een klein vogeltje met eitjes en plots
staat er een hond ( honderden malen groter dan jij boven je nest te blaffen!). Wanneer worden
baasjes eindelijk verstandig en houden ze hun honden aan de leiband in een natuurgebied.
Voor onze politie is dit blijkbaar geen prioriteit en dat vinden we jammer.
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Pilootproject de Waterkant.

Hoeve de Waterkant is een klassiek rundveebedrijf gelegen nabij natuurgebied en
wachtbekken Schulensbroek, zuidelijke van de Herk . De meesten onder ons kennen ze als
“de hoeve Mees”. Veelvuldige overstromingen en vernatting van de gronden bemoeilijken de
activiteiten, alhoewel het uiteraard al van oudsher een nat gebied is.
Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verricht volgens hun eigen website
multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en
visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. Zij zochten projecten in die
zin en hoeve De Waterkant werd weerhouden als proefproject.
We citeren nogmaals:“De initiatiefnemers van dit Pilootproject zijn daarom op zoek naar
creatieve oplossingen voor landbouw in waterrijk en natuurgevoelig gebied. De toekomst van
het bedrijf verzekeren is daarbij de ambitie. De situatie van deze boerderij is geen alleenstaand
geval. Water is vandaag al voor veel landbouwers een uitdaging en in de toekomst zal deze
problematiek waarschijnlijk nog toenemen. Het pilootproject gaat de uitdaging aan om na te
gaan hoe hoeve de Waterkant via de ontwikkeling van een aangepaste landbouwuitbating kan
omgaan met water, eerder dan te moeten vechten tegen een water-‘probleem’. Tegelijk vormt
het project gezien de ligging in een natuurrijke omgeving ook een piloot om op zoek te gaan
naar innovatieve samenwerkingsvormen tussen landbouw-natuur-water, en naar nieuwe
mogelijkheden om onderbenutte bedrijfsgebouwen een waardevolle invulling te geven. Het
project vervult hiermee op heel wat vlakken een pilootfunctie.”
Het studiebureau dat de opdracht in de wacht sleepte zal deze studie uitvoeren voor 30.250€
inclusief BTW . Onze vereniging neemt deel aan de workshops en vergaderingen tot nu toe.
We zijn van mening dat de resultaten van de studie ten goede moeten komen van zoveel
mogelijk landbouwbedrijven die actief zijn in het Schulensbroek.
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Algemene vergadering

Onze AV ging door in februari. Het vorig jaar werd overlopen en besproken, het volgende
gepland. Verscheidene projecten zijn lopende (uitbreiding Vroente, wandelpad station Schulen,
kamsalamander, Grote Modderkruiper, poelenaanleg en herstel in Lummensbroek). Jurgen en
Inge namen ontslag uit dagelijks bestuur omwille van drukke beroepsactiviteiten. Paul Peeters
(één van de “founding fathers) komt in het dagelijks bestuur als secretaris en Jan Ruymen
doet hier ook zijn intrede. We heetten hen van harte welkom en wensen hen veel werkgenot.
Inge en Jurgen bedanken we voor hun inzet, ze beloofden wel “actieve leden” te blijven.
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Leden

Natuurpunt wil dit jaar de 100.000 leden bereiken. Daarom/ steun Natuurpunt en steun
bovendien de vrienden van het Schulensbroek door 27 euro (zevenentwintig) te storten op
rekening van de Vrienden van het Schulensbroek BE55 4515 0591 4144. Wij zorgen voor de
rest. Bent u al lid: maak je schoonmoeder lid, schenk een lidmaatschap aan je vriend- vriendin
, opa of oma en kleinkind of buurvrouw. Kortom wij zoeken een fameuze groei van ons
ledenbestand. Voor ledenvoordelen kijk op de site van Natuurpunt, maar stort je lidgeld op
onze rekening BE55 4515 0591 4144. Act now!
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Agenda

1 mei wandelingen - 24 uren vogels spotten:
• 5u30 kerk Schulen (door omstandigheden dit jaar zonder ontbijt)
• 13u30 Station Schulen
• 18u30 Bezoekerscentrum ‘t Vloot.
5 juni - 14u - kriebelen aan het Schulensmeer – bezoekerscentrum ‘t Vloot
Wandelingen voor geïnteresseerden aan natuurbeheer
• 1 juli om 19 uur aan de Spekbrug
• 24 augustus om 18u30 aan het Station van Schulen naar Stienesbroek
• 18 september om 9u aan de visvijvers in de Halense Vroenten
Beheerdagen met jeugdverenigingen :
voorgestelde data voor Herk de Stad: 8 en 22 oktober.
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