27 september 2017

Woordje van de voorzitter

De herfst is in het land en verenigingen starten hun werking weer op. Ook wij plannen enkele
activiteiten in het najaar en werken voor de rest gewoon verder. Vrijwilligers zetten zich in om ,
gesteund door de politie, bezoekers te informeren en hun gedrag, waar nodig, bij te sturen. We
danken hen daarvoor, want dit is geen simpele taak…
Projecten lopen. De Vroente te Donk wordt in oppervlakte zowat verdubbeld…dit is een
reuzekans voor de natuur. We zijn er behoorlijk gerust in: de natuur gaat dit gebied gebruiken
om kwetsbare soorten ( dieren en planten) hun kans te geven.
Het project Life Delta zit op schema. Er werd reeds heel wat gebrainstormd. Ook de aankopen
van gronden loopt verder. De Herkse jeugd komt weer een handje helpen en op 25 november
verkopen we weer bomen en struiken. Het is een jarenlange traditie ondertussen.
Vogels vertrekken naar hun winterkwartieren in het zuiden en andere zullen binnenkort
afzakken vanuit het Noorden naar ons toe. Wij blijven werken en genieten van onze
plaatselijke natuur. Op wereldschaal is het inderdaad een peulschil. Op Vlaams niveau telt ons
gebied echter al mee. Dat de natuur moet gerespecteerd worden , zal nu hopelijk toch wel voor
iedereen duidelijk worden.
Want het is onze persoonlijke mening, dat als wij mensen, bezig blijven met onze aardbol te
verknoeien, de natuur gewoon zijn rechten zal terugnemen , het hele zaakje zal opkuisen en
opnieuw beginnen.
Dus daarom het oude Vlaamse gezegde: als ieder voor zijn eigen deur veegt , is het overal
proper. Laten we allen respect opbrengen voor de natuur, uit eigenbelang.
Piet Rymen - voorzitter
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Vrijwilligers in het wachtbekken Schulensmeer.

Sinds een tijdje zijn er vrijwilligers aan de slag rond het wachtbekken Schulensmeer om de
politie bij te staan. Hun taak in informatief. Zij informeren de politie en ze informeren de
bezoekers. Dit is nodig. Want de mensen die een overtreding doen, weten dat meestal niet. Zo
weten ze niet dat je geen afval mag achterlaten, dat je geen lawaai mag maken, dat je geen
vuur mag maken in een natuurgebied. Zelfs als ze een hek moeten opendoen om in een weide
te komen en er wat met de hond te spelen, zegt men nog dat men dit niet wist. De bordjes die
overal de verboden aangeven (op de wandelpaden) heeft “men” natuurlijk niet gezien… Om
nog een stap verder te gaan komen er nu grote borden aan de toegangswegen van het
Schulensbroek waarop iedereen wordt welkom geheten, maar waar er –nog maar eens- wordt
gewezen op ongewenst ( en bij politiereglement verboden) gedrag. ( zie voorbeeld van een
mogelijk bord).
Link naar PDF:

bord broek.pdf

27 september 2017

Bomen-en struikenverkoop

Op 25 november houden we onze jaarlijkse bomen-en struikenverkoop aan de kerk van
Schulen. Een bestellijst vind je op de site van Natuurpunt Limburg www.natuurpuntlimburg.be
Een voorbeeld van een bestellijst vind je ook hier in deze Broekgazet. De opbrengst komt ten
goed van de natuur. Bomen en struiken in de omgeving komen ook ten goede van de natuur
en dus van ons allen…
Link naar PDF:

A5 folder plantenverkoop limburg 9-2017 def.pdf
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Bestelbon Bomen-en struikenverkoop

Link naar PDF:

bestelbon 2017.pdf
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Natuur beheerdagen met jeugdverenigingen

Op de zaterdagvoormiddagen 14 en 21 oktober zijn er ook weer de jaarlijkse natuur
beheerdagen met de jeugdverenigingen van Herk de Stad ( scouts Donk, Chriro Schulen en
Herk centrum en KSJ-Berbroek)
Volwassen vrijwilligers zijn ook steeds welkom. Geef maar een seintje!
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Houtverkoop-hakselhoutverkoop

Tijdens de beheer werken komt er ook gehakseld hout beschikbaar en tevens brandhout.
Wie interesse heeft in een vracht gehakseld hout of een wagen brandhout kan Piet
contacteren (013 553257) of een seintje geven via de website info@schulensbroek.be.
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Bever

Wie regelmatig wandelt aan ’ t Schulensmeer heeft ongetwijfeld al kunnen vaststellen dat er
daar een bever aan het werk is. Onlangs werd er een bever doodgereden te Spalbeek. Een
taxidermist is bezig om het dier op te maken op kosten van onze vereniging. We zullen de
opgemaakte bever nadien schenken aan het bezoekerscentrum, waar je hem dan van dichtbij
kan bekijken.
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De Vroente

Minister Schauvlieghe besliste in een Investeringssubsidie Natuur toe te kennen aan het
project Schulensbroek “de Vroente”. Dit project is momenteel in volle uitvoeringsfase. Een
aannemer is er al geruime tijd aan het werk. Het resultaat begint zichtbaar te worden. De
oorspronkelijke weilanden ( Donkse en Halense Vroenten) worden terug in hun vroegere glorie
hersteld. Een open landschap , zo typisch voor het Schulensbroek , wordt terug aangelegd. De
verwachtingen naar weidevogels en ander fraais, zijn dan ook hoog. Dit is een enorme stap in
de goede richting.
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LIFE Delta

Ook dit reuzeproject vordert. Zoals geweten is de opstart vooral veel studiewerk. Groepjes
specialisten rond vogels, vissen en amfibieën, planten enz… gaven hun kennis prijs in
werkgroepen. De ene vogel vraagt zo’n omgeving om zich goed thuis te voelen terwijl een
andere het tegengestelde wil. Sommige plantensoorten stellen bepaalde eisen om te kunnen
gedijen. De studie van de bodem, het reliëf, de waterstand en de impact van mogelijke
wijzigingen van één of ander element op de biotopen wordt allemaal bekeken. Als er dan
consensus is over wat kan , zullen er bestekken worden opgemaakt en tot uitvoering worden
overgegaan.
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