25 januari 2018

Voorwoord

Om te beginnen aan allen nog onze beste wensen voor 2018.
We zijn al goed vertrokken in dit jaar. De werkgroepen LIFE Delta werken, wat van
werkgroepen kan verwacht worden. De wilde zwanen zijn dan toch aangekomen, wat later dan
anders, maar ze zijn er weer. Ons natuurreservaat Schulensbroek blijft groeien en zal de
volgende jaren mooier worden en meer natuurkwaliteit bieden. Met het oog op de
klimaatverandering is het ruimte geven aan water niet onbelangrijk. Het Schulensbroek leent
zich daarvoor. Het is een spons die men vochtig moet houden. Water is ook leven en brengt
biodiversiteit. Over één van de doelsoorten, de roerdomp, krijgen jullie een uitgebreid artikel
van de hand van Paul Peeters, waarvoor dank.
Het project te Donk krijgt stilaan vorm en ook in de Schulense Langdonken werd er
omgevormd naar hooiland. Stap voor stap kan men erg ver gaan. Evenzo met het aankopen
van gronden. Perceel na perceel groeit het natuurreservaat. Het magische getal van 500
hectare komt bij elke aankoop nader. Doch dit zal niet het einde betekenen.
Een schoon kind, zoals het Schulensbroek (met daarin ook groot stuk Lummen , Linkhout,
Donk en Herk) heeft natuurlijk vele vaders. Dit zal binnen enkele maanden duidelijker worden
als jullie begrijpen wat ik bedoel.
Om maar eens een van mijn favoriete filosofen te citeren "Fake news is coming to us…"
Doch het is vooral de inzet van vrijwilligers én professionelen van Natuurpunt die dit alles
hebben mogelijk gemaakt met de steun van velen, waaronder ik ook correct werkende
administraties reken…
Volgend jaar bestaat onze afdeling-vereniging 30 jaar. We mogen met zijn allen fier zijn op het
bereikte resultaat. Samenwerken loont…
De voorzitter - Piet Rymen
Link naar PDF:

Roerdomp artikel PP.pdf
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LIFE Delta

Het LIFE Delta project wordt stilaan verder ontrolt. De studiefase loopt op haar einde. Keuzes
moeten nu gemaakt worden. De doelstellingen bepalen immers de werken die moeten
uitgevoerd worden. Doch dit traject verloopt zeer omzichtig, goed gedocumenteerd en goed
onderbouwd. Het is niet aan de toog van de café dat men weet waarover het gaat…
Specialisten denken na in werkgroepen samen met mensen die terreinervaring hebben. Tot nu
toe nog weinig zichtbaar, doch we zijn er behoorlijk gerust in , dat het projectgebied een
stevige vooruitgang zal boeken op vlak van natuur.
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ISN De Vroente

In het kader van Europese instandhoudingsdoelstellingen werd er een ISN
(Investeringssubsidie Natuur) toegekend voor het gebied zuidelijk van de Herk , voornamelijk
te Donk. (tussen N2 en de Herkrivier) De werken zijn aan de gang sinds vorig najaar en de
eerste resultaten zijn zichtbaar. We kijken uit hoe de weidevogels hier gaan reageren?
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Aankopen

Binnen het LIFE Deltaproject zijn ook fondsen voorzien voor aankoop van gronden. Zie op
kaartje in bijlage voor een overzicht (rode vakjes op de kaart).
Link naar PDF:

Aankopen_Natuurpunt (1).pdf
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Erkenning Natuurreservaat

Er werd een dossier opgesteld om de nieuw verworven gronden te laten erkennen als
natuurreservaat door de bevoegde Minister. Dit is de dertiende uitbreiding. Dit wil zeggen dat
we voor de dertiende keer vragen om bijkomende gronden, die we verworven binnen de
vastgelegde perimeter Schulensbroek, te erkennen als natuurreservaat. Vele instanties
worden gevraagd om advies te geven. Te Herk de Stad vond men het nu voor de eerste keer
nodig advies te ragen aan sommige raden. De Gecoro gaf een negatief advies. Als we
achteraf enkele leden bevroegen waarom dit zo was, bleken enkele leden niet te weten dat er
negatief advies was gegeven. Ze kregen blijkbaar ook geen degelijke voorlichting waarover het
eigenlijk handelde, aan de reacties te horen. Het schepencollege van Herk de Stad gaf
uiteindelijk een voorwaardelijk positief advies… Lummen gaf een positief advies. Waarvoor
dank. We denken niet dat het nog nodig is om het belang van een natuurreservaat voor d e
bevolking te moeten bewijzen.
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Komende activiteiten

Wandeling die vertrekken aan 't Vloot , normaliter 14u ( verifieer even van tevoren)
4 februari: wilde zwanen wandeling
4 maart: op zoek naar de bever
1april; steltlopers aan de Kleen Meulen ( vertrek daar om9u)
1 mei: 24 uur vogels spotten ( zie volgende krant)
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