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Woordje voorzitter

T was lekker warm en hoewel dat niet oproept naar activiteiten , was het toch niet stil in deze
periode. De aankopen in het kader van LIFE Delta, vragen wel wat tijd: maar we slagen er nog
steeds in om te kopen.
Zoals jullie weten bestaat er nog zoiets als “restfinanciering”; niet de volledige som van
aankopen wordt gesubsidieerd , de plaatselijke afdeling betaalt steeds een gedeelte. Tot nu
toe slaagden we daar steeds in, door houtverkoop en door giften. En hier gaan we even op
verder; giften zijn nog steeds welkom .
LIFE Delta wordt de eco hydrologische studie aan de gang, het model is in opbouw. De
verschillende commissies met experten vergaderen volop en al deze info samen zal ons leren
welke maatregelen nodig en nuttig zijn om bepaalde soorten: planten, vogels, vissen en
amfibieën meer kansen te geven.
Wat vaststaat is dat vele soorten RUST nodig hebben. Het afsluiten van bepaalde gedeelten
van het Schulensbroek is dan ook niet zomaar. Het vertaalt zich in leuke broedgevallen.
Het hooien van graslanden verliep dit jaar zeer gespreid. Het was droog en warm en dat was
het al vroeg in het voorjaar. De administratief vooropgestelde datum van 1 juli werd dan ook
vooruit geschoven. Op percelen waar broedgevallen van weidevogels (of andere zeldzame
soorten) waren werd in overleg een datum afgesproken met de betrokken landbouwers.
Een gebied van bijna 500ha beheren vergt tijd en moeite. Soms maken we fouten. Maar al bij
al zijn we er , als amateurs, toch in geslaagd met zijn allen een mooi natuurgebied uit te
bouwen. Dit zal verder gaan, met uw hulp.
Waarvoor dank
Piet Rymen
voorzitter
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1 mei: 24 uren vogels spotten

Kerk Schulen, 1 mei 2017, 5h30 ’s morgens. 40 vroege vogelaars, verdeeld in 2 groepen,
trekken richting het Schulensbroek met als bedoeling zoveel mogelijk verschillende
vogelsoorten te ontdekken. Dit trouwens al voor de 31e keer. Het was echter koud tijdens de
voormiddag, met een betrokken hemel en af en toe ook héél lichte regen. Richting het broek
wandelend begon de teller langzaamaan op te lopen, maar toch vooral langzaam. Al vroeg
werden we getrakteerd op een zingende blauwborst, ervaren of beginnende vogelaar, hier stop
je altijd voor. De wulp zijn karakteristiek geluid kleurde ondertussen ook enkele keren de
wandeling. Daarna zijn we gaan vaststellen dat ook de eerste oeverzwaluwen toch weer aan
het nestelen zijn, we hadden trouwens de 3 zwaluwsoorten tijdens de voormiddagwandeling,
huis- boeren en oeverzwaluw met daarbij de gierzwaluw (die geen zwaluw is). Aangekomen
aan het meer zelf doken plots 2 zwarte sternen op, die met hun acrobatisch sternachtige vlucht
héél wat deelnemers plezierden. Later was er nog een derde exemplaar ter plaatse. Aan de
overkant van het meer hoorden we ondertussen ook een nachtegaal het beste van zichzelf
geven. Na een ludieke “aanval” van een horde koeien, inclusief stier, was de groep verplicht
een kleine omweg te maken. Eén van de groepen was ook reeds geconfronteerd met
gezelschap bijzonder uitgelaten schapen…Tapuit en paapje sierden toch nog de
ochtendwandeling, samen met nog 2 overvliegende wulpen aan het gat van het broek. Terug
aangekomen aan de kerk stond de teller op 64 stuks. Diegene die gereserveerd hadden
konden daarna genieten van een héérlijk bord spek en eieren. Dat deed deugd!
Namiddag vertrokken we van het station van Schulen. 25 deelnemers trokken het Stinusbroek
in waar meteen een tapuit ons zat op te wachten. Na wat klim en balanceer werk gingen we
onder de spoorweg door en klommen we de dijk op. Daar kregen we héél mooi een rode wouw
te zien. Via het slibbekken pikten we een grote gele kwikstaart op en eindelijk een eerste
(grote bonte) specht. Om daarna een tafeleend op de kweekvijvers van Schallebroek als extra
soort toe te voegen. Aangekomen aan de kijk hut van de kleen meulen kon de teller snel héél
wat hoger: de cetti’s zanger liet zich vrijwel meteen horen en kemphaan, watersnip, kleine
plevier, tureluur, oeverloper, grutto waren de aanwezige steltlopers. Terug aangekomen aan
het station pikten we loeihoog nog een doortrekkende sperwer op. Daardoor kreeg onze

soortenlijst een boost van 17 extra exemplaren.
De avondwandeling werd door een team van 13 aanwezigen aangevat en kreeg al meteen een
zéér mooie waarneming voorgeschoteld zijnde een rustende lepelaar op het klein eilandje voor
’t Vloot. Tevens een nieuwe soort voor de 1 mei wandeling! Gekruid door hier en daar een
zingende nachtegaal en een tapuit ging de groep het ganse meer rond. Zéér mooi waren nog
de 3 boomvalken die vlak boven het water van het meer aan het jagen waren. Toch een niet
alledaags, prachtig schouwspel. Bijna aan de finish hadden we dan toch nog een
overvliegende, roepende ijsvogel te pakken waardoor we de avond met 2 extra soorten
afsloten en het totaal van de dag op 83 komt. Niet top, maar zeker ook niet slecht. Met
uitschieters zoals rode wouw, lepelaar en 3 jagende boomvalken boven het meer toch weer
een zéér geslaagde editie!
( met dank aan Jan Severeyns)
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Soms lukt het.

De aannemer die, in opdracht van VMM , véél zand weghaalde van de “nieuwe zandhopen “
had daar uiteraard een behoorlijk gat gemaakt en, zorgzaam als hij was , de hellingen zeer
schuin afgewerkt. Doch enkele van onze bestuursleden , dachten aan een wand voor
oeverzwaluwen. Een medewerkende landbouwer kwam ter hulp met groot materiaal en er
werd een steile wand gemaakt
De oeverzwaluwen kregen dit in de gaten en een week later begon de nestbouw van een
behoorlijk grote kolonie oeverzwaluwen. With a little help from your friends…is veel mogelijk.
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Ganzen…

Dat er veel ganzen zijn in het Schulensbroek is ondertussen wel duidelijk. Dit kan in het nadeel
werken van andere weidevogels en overlast bezorgen. Bovendien zijn bvb de Canadese
ganzen eigenlijk een soort pakganzen die uiteindelijk andere gebieden zijn gaan bezetten.
Sinds enkele jaren is men in Vlaanderen bezig met verdelging en afvangst van deze soort.
Ook de grauwe gans, die eveneens zeer expansief is, wordt verdelgd. Ook onze vereniging is
van menig dat hieraan iets mag gedaan worden. We hebben zelf in twee jaar tijd, zowat
tweeduizend eieren geprikt. Er blijven dan twee eieren onaangeroerd in de nest, zodat de
ganzen verder broeden. Er was ook een afvangst voorzien van Canadese ganzen door een
gespecialiseerde firma. Doch op het moment van de rui, als ze kunnen gevangen worden:
geen Canadese ganzen in het Schulensbroek…..
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Om over na te denken.

België is 30.528km² klein. Er zijn 11.322.088 inwoners, 152.256km wegen, 1764km
snelwegen, 3.592km spoorwegen ( meer dan in Nederland bv.).In 2016 waren er 4.472.929
gebouwen en in 2016 waren er 7.301.766 auto’s.
De kleine “open ruimte” die ons Schulensbroek is moeten we dus koesteren. Van de soort
mens zijn er dus 11 miljoen in België, van de andere meer dan 25.000 diersoorten zijn er
enkele miljarden. Die hebben ook ruimte nodig, die proberen we gedeeltekijk te geven in het
Schulensbroek . “De mens” moet hier ook geen beslag gaan opleggen…
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Wandelpad

Het wandelpad dat werd aangelegd van het station naar de Beckers vaart wordt dankbaar
gebruikt, ook door fietsers. Dit pad ligt vlak langs een spoorweg en is een voorbeeld van nuttig
ruimtegebruik dat de natuur niet schaadt…en de mensen toch dichter bij de natuur brengt. De
Beckersvaart zelf, vinden we dan weer niet zo’n goed voorbeeld van goed beheer. Zeer
gevaarlijk voor fietsers en blijkbaar wordt er gewacht op een ongeluk om maatregelen te
treffen.
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Aankopen

In 2016 kochten we 12 percelen aan totaal 6,55 hectare. In 2017 kochten we al 11 percelen
met totaal 7,55 ha oppervlakte. We groeien dus constant. Maar koken kost geld en kopen kost
zeker geld. Alhoewel we gesubsidieerd worden is er nog steeds een gedeelte dat niet
gesubsidieerd wordt. Dit moet betaald en gefinancierd worden door de plaatselijke
Natuurpuntafdeling. Wij dus voor het Schulensbroek. Dat geld komt van houtverkoop,
publieksactiviteiten en giften. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar. Aarzel dus niet en stort op
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding “Gift Natuurpunt project 8814
Schulensbroek”.
Of via deze link:
http://steun.natuurpunt.be/project/1102/purchase-donate
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Werken in de natuur….

We hebben een maillist van vrijwilligers waarop we beroep doen bij (grotere)
beheersactiviteiten. Doch soms dienen er ook kleine klussen te gebeuren… Daarom hebben we
de idee om een beheer werkgroep te starten. Enkele vrijwilligers die af en toe een
(kleinere)klus klaren. Heel gericht en soms erg nodig en nuttig. Zonder verplichtingen. Wie
komt is welkom… Interesse geef je naam door aan pietrymen@hotmail.com of
jan_ruymen@yahoo.com .
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Werken met de jeugd

De traditionele werkdagen in de natuur met de Herkse natuurverenigingen gaan door op 14 en
21 oktober . Hou die voormiddagen vrij. De jaarlijkse planten-en bomenverkoop zal doorgaan
op 25 november 2017 in de voormiddag. Meer info volgt.
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Boomgaard

Onze hoogstamboomgaard ( 50 hoogstammen) werd gesnoeid en de dode bomen werden
vervangen. Boomkorven werden hersteld . Samenwerking Natuurpunt, Regionaal landschap
Haspengouw en Voeren, Boomgaarden stichting en provincie Limburg. Samenwerken loont
voor de natuur.
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