6 januari 2017

Woordje voorzitter

Om te beginnen voor iedereen onze beste wensen voor 2017 , een jaar dat je hopelijk kan
doorbrengen in goede gezondheid, tevredenheid en vriendschap.
Het vorige jaar kenden we ,zoals in alle voorgaanden, een groei van ons reservaat. Om de
traditie voort te zetten heb ik op 3 januari nog een akkoord kunnen sluiten over een bijkomend
perceel en dat zal hopelijk het laatste niet zijn dit jaar…Doch stilaan merken we dat het
omvormen, het herstel van het Schulensbroek begint vorm te krijgen. Nu kunnen we dat
beheer gaan verfijnen naar soorten toe. Bij onze jeugd zit veel kennis ter zake en we rekenen
er op dat hun theoretische kennis, aangevuld met de praktische ervaring van de oude rotten,
de natuur in ons geliefd Schulensbroek zal ten goede komen. We hebben daar hele goede
hoop op!
LIFE Delta zal in 2017 al de studiefase verderzetten en zoals geweten zijn de verwachtingen
ook hier hooggespannen. Meer info op 8 maart: zie verder.
De samenwerking met velen blijft vruchten afwerpen. Het pad van station Schulen naar de
Beckersvaart is er gekomen dankzij vrijwilligers die de plannen maakten, de gronden
verwierven de bomen verwijderden, natuurpunt die de vergunningen aanvroeg en het
ploegwerk plande, de ploeg van Natuurpunt die grondwerken deed , de afsluitingen en de
bruggen plaatste, plaatselijke landbouwers die het pad freesden en nivelleerden. Kortom “
weeral” een staaltje van samenwerking en coördinatie!
Onze hoogstamboomgaard krijgt ook een opsmukbeurt en er zijn plannen en voornemens te
over voor 2017! Sommige zullen we verwezenlijken, dankzij jullie steun.
Waarvoor dank
Piet Rymen - Voorzitter
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Boomgaard Gulkerveld

Een vijftiental jaren geleden legden we een hoogstamboomgaard aan in het Gulkerveld. (
achteraan de beerbosstraat links achter de laatste huizen). Doch we moeten toegeven : er is
wat achterstallig onderhoud. (vooral snoeiwerk). Wel werden de boomkorven ieder jaar
hersteld om vraatschade van de daar lopende koeien ( Blondes d’acquitaines…) te
verhinderen. Er groeiden pruimen, peren, appelen en kersen. Enkele jaren konden we reeds
kersen plukken en er was een overvloed van appelen in sommige jaren. Doch de
overstromingen van juni en mogelijk ook het Little Cherryvirus werden onze kersenbomen
fataal. Ze stierven allen af. Ook enkele andere hoogstammen overleefden het niet of hebben
het zeer moeilijk. Samen met Het Regionale Landschap Haspengouw en Voeren en de
provincie Limburg krijgt de boomgaard deze winter een “upgrade”. Zieke en dode bomen
worden verwijderd en ver worden nieuwe aangeplant. We kiezen ervoor om niet opnieuw
kersen aan te planten. Dit lukt moeilijk . Alle bomen zullen een snoeibeurt krijgen. Met dank
aan allen die aan dit project meewerken!
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Beheersdagen 2016

In 2016 vond de traditionele natuurbeheersdag van de Vrienden van Het Schulensbroek voor
jeugdverenigingen gespreid plaats op volgende voormiddagen ( zoals de laatste jaren):
8 oktober 2016 en 22 oktober 2016
Voor detail van deelnemers zie bij gevoegde lijsten.
Ook dit jaar konden we rekenen op uitgebreide steun van de gemeente Herk, Natuurpunt en
de vrijwilligers van vzw Vrienden van het Schulensbroek en plaatselijke landbouwers..
Verder is er nog voorgewerkt en nagewerkt. door de vrienden van het Schulensbroek en de
natuurploeg van Natuurpunt. Een recent gekapt populierenbos in de Langdonken te Schulen
werd opgeruimd…
(en er werden heel wat koffiekoeken verorberd en frisdrank gedronken, het water bleek niet zo
gegeerd…)
Stinusbroek
Ook in het Stinusbroek,( tussen spoorweg ,Demer en weg naar Lummen werd er gewerkt. Hier
waren klassen aan het werk . Onder andere van de school van Berbroek. (waarvoor dank). Het
kleinschalig landschap werd hersteld, er werden wilgen en eiken geknot. De verwachtingen
naar natuurwaarden zijn hoog voor dit deelgebied.
Link naar PDF:

Aanwezigen.pdf
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LIFE Delta

Ondertussen genoegzaam geweten: het LIFE Delta project is opgestart. Europese middelen
komen naar de Demervallei op d e grens van Limburg en Brabant. Het Schulensbroek en het
Webbekomsbroek. Het startsein is gegeven, aanwervingen zijn gebeurd. Op 8 maart om 20u is
er een toelichting over het project in de Markthallen te Herk de Stad om 20u. iedereen welkom.
Link naar PDF:

Life Delta.pdf

6 januari 2017

Gebruiksovereenkomsten

De gebruiksovereenkomsten met de plaatselijke landbouwers en hobbyboeren werden
verlengd voor 2017 met hier en daar een lichte wijziging. We hebben zowat 40 contracten. Het
Schulensbroek was een van de eerste gebieden waar beheerovereenkomsten werden
ingevoerd. Het begon met een project van de toenmalige NAL ( nu Limburgse Milieukoepel).
Deze samenwerking loopt vlot en is in het voordeel van beide partijen. Natuurpunt ondersteunt
de plaatselijke economie en de landbouw helpt de natuur. Zonder veel hoogdravende woorden
een goede samenwerking.
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Wandelpad

Het wandelpad van het Station van Schulen naar de Beckersvaart is geopend. Vroeger liep er
een trage weg van uit de huidige Beckersvaat naar de “Molenweg” ( Schulen-Lummen).(
“sentier 36” op Atlas van de buurtwegen 1850 -door het Stinusbroek) De elektrificatie van de
spoorlijn 35 sneed deze weg echter af. Onze vereniging heeft deze trage weg hersteld, zij het
in een licht gewijzigd parcours ( de spoorweg over is onmogelijk). Dus werd het een langsweg.
We hopen dat dit pad , logische verbinding van Station Schulen naar Schulensbroek en
Linkhout, veel zal gebruikt worden.
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Agenda

Elke eerste zondag van de maand organiseren we een wandeling in ons natuurgebied.
Zondag 8 jan zijn er 2 wandelingen gepland. De wandeling naar onze "Wintergasten" vertrekt
om 9u en "Uilenballen Pluizen" doen we om 14u.
We komen telkens samen aan ons bezoekerscentrum in Linkhout.
De volledige agenda van activiteiten vind je hier:
http://schulensmeer.be/nl/natuur/natuurwandeling
Vanaf 9 jan zal Koen Leysen ons in 5 sessies "Leren Lijken naar Volgels" - Die cursus gaat
door in ons bezoekerscentrum
Meer info hierover via deze link: http://schulensmeer.be/nl/natuur/cursus-leren-kijken-naarvogels
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