16 juli 2018

Woordje voorzitter

Alhoewel zomer en “congé” is er volop activiteit in ’t Schulensbroek. Niet alleen de
landbouwers die hooien, maar ook zijn er verscheidene aannemers aan ’t werk. Ook de
vrijwilligers zitten niet stil . De administratie loopt verder. We schreven een memorandum voor
onze Herkse partijen met onze verzuchtingen op vlak van natuur (en milieu) voor de toekomst.
Er zijn vergaderingen en
“overleggen” allerhande: dit valt niet echt stil.
Het is zelfs te druk om een lang voorwoord te schrijven. Dus laten we het hierbij. Geniet van de
zomer en van de natuur
Piet Rymen
voorzitter
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LIFE Delta

Na veel afwegen, studeren, overleggen en vergaderen komt er stilaan een aanzet tot
praktische uitvoering in het Life Delta project …
De studie inzake creatie van moeraszone aan Schulensmeer is ook al flink gevorderd. Ook de
aanleg van vissteiger, het natuurbeleving pad en het andersvaliden pad begint vorm te krijgen.
De herinrichting van de vijvers te Lummen (Vijversheide en Kleen Meulen) is voor een latere
fase, doch de brainstorm is volop aan de gang.
Wie er meer van wenst te weten kan komen kijken op 26 augustus in het bezoekerscentrum ’t
Vloot waar de info-tentoonstelling rond Life Delta wordt geopend. Er zijn dan ook korte
wandeling naar zones waar zal gewerkt worden. Meer info via pers en website.
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Beheer dagen in de natuur met jeugdverenigingen
van Herk de Stad.

Deze jaarlijkse werkdagen zijn gepland op 17 en 27 oktober. Medewerkende vrijwilligers: hou
die data vrij…..
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WEDSTRIJD WAARNEMINGEN.BE

In 2018 bestaat natuurportaal www.waarnemingen.be tien jaar.
Om dat te vieren organiseert de website een competitie tussen waarnemers, gemeenten en
natuurgebieden.
Het Schulensbroek kan natuurlijk niet ontbreken. We gaan de uitdaging aan om zoveel
mogelijk (nieuwe) soorten te vinden in 2018. De plas en de uitgestrekte graslanden bevatten
een enorme rijkdom aan planten, mossen, paddenstoelen, insecten, vogels en andere dieren.
Het gebied, een ware hotspot van biodiversiteit, heeft dus zeker potentieel om mee te dingen
naar één van de hoofdprijzen.
En jullie kunnen daarmee helpen!
Hierbij een warme oproep aan iedereen om mee te werken aan de wedstrijd en zoveel
mogelijk verschillende dier- en plantensoorten te zoeken en door te geven op
waarnemingen.be.
Het reglement vind je hier:
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/wedstrijdreg...
Het Schulensbroek is reeds aangemeld als gebied en al jouw waarnemingen in het gebied
tellen automatisch mee.
Hoe kan ik meedoen?
- Registreer jezelf op www.waarnemingen.be;
- Installeer eventueel de app "Obsmap" van de website op je smartphone
- Trek erop uit in het Schulensbroek en geef zoveel mogelijk verschillende waarnemingen in
- Tracht zoveel mogelijk foto’s toe te voegen als bewijsmateriaal
- Vergeet vooral niet te genieten van de natuur!
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Wandelpad "Van Donk naar ’t Vloot"

Deze vraag duikt al erg lang op en onze vereniging heeft hier reeds veel energie in gestoken.
Het oorspronkelijk gevraagde traject bleek onmogelijk. Dit doorkruiste Europees
Vogelrichtlijngebied,habitatgebied en natuurgebied (RUP). De enkele grutto’s die nog bij ons
broeden , doen het in dat gebied.
Er is een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos en het agentschap Erfgoed (site
oude kerk van Donk).
Er werd gezocht naar haalbaar en werkbaar alternatief. Dit werd gevonden, al was het enkele
honderden meters langer dan het gevraagde.
Onze vereniging , alhoewel geen vragende partij, stelde zich positief op door het verlenen van
doorgang op gronden in beheer en door een aanzienlijke financiële bijdrage. (15.000 euro wat
meer is dan een jaarbudget voor onze vereniging…).
Op de laatste overlegvergadering werd ook de mogelijkheid besproken om de haalbaarheid
van een fietspad over-of langs de dijk van de Gete van Halen (Getebrug) naar de Mosstraat.
De vertegenwoordigers schepenen van Herk de Stad legden de consensus voor aan de
gemeenteraad.
Zij koppelden evenwel merkwaardig genoeg het fietspad te Halen aan het wandelpad te Herk
de Stad. Ofwel beiden ofwel niets…
Ondertussen blijkt dat het fietspad langs de Gete om diverse redenen niet haalbaar is. Het
voorgestelde traject wandelpad is dus ook niet aanvaardbaar
voor Herk de Stad.
We zijn erg ver gegaan in onze medewerking en blijven verder constructief nadenken… Doch
aan politiek opbod doen we als vereniging en beweging liever niet mee.
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Wandelpad "Langs ’t Vloot"

In Life Delta is ook voorzien in het structureren van de bezoekersdruk en de recreatie aan ’t
meer.
Er wordt westelijk van ‘t Vloot een natuurbeleving pad aangelegd en tegelijkertijd een pad voor
minder mobiele mensen.
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Wandelpad "Van station Schulen naar Beckersvaart"

Het door onze vereniging aangelegde pad van station Schulen naar de Beckersvaart wordt
ondertussen goed gebruikt… een bewijs te meer dat een pad “functioneel” moet zijn, dan
houden de gebruikers het wel open.
Deze verbinding is eigenlijk ideaal om opgenomen te worden in het fietsroutenetwerk, men kan
zo de Neerstraat met rondpunt en verhoogde fietspadenboorden ,
vermijden…
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Werken aan houtplantages pijpenkop
(Schulensmeer)

De houtplantages zuidelijk van de” pijpenkop “van het Schulensmeer ( en op andere plaatsen)
worden gedeeltelijk verwijderd.
Dit zal de openheid van het gebied ten goede komen en de kans op meer weidevogels
vergroten.
Mogelijk zijn er mensen die zich storen aan het verwijderen van “bossen”.
Iedereen die de situatie in het Schulensbroek kent, weet dat het hier geen natuurlijke of voor
de natuur waardevolle bossen betreft, maar wel aanplantingen van diverse houtsoorten ,
waarvan enkelen nog als dood hout rechtstonden.
Deze aanplantingen gebeurden met andere bedoelingen dan om de natuur te verbeteren.
Natuurpunt corrigeert nu deze situatie… Het zal er alleen maar mooier en beter op worden…
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Japanse duizendknoop

Aan de vijvers van de Kleen Meulen te Lummen wordt een test uitgevoerd of de zeer
agressieve exoot "Japanse duizendknoop" kan worden kleingekregen door afgraving- en tot
welke diepte…..
Ondertussen zien we die Japanner overal opduiken en de bermen bezetten….
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Visafvangst vijversheide Schallebroek

Om vijvers goed te beheren is het leeglaten in de juiste periode van het jaar noodzakelijk.
Te Schallebroek gebeurde dit. Met de zeer gewaardeerde hulp van de vissenwerkgroep van
LIKONA en vrijwilligers van Natuurpunt Lanaken en Vrienden van het Schulensbroek werden
de laatste vissen gered uit de droogvallende vijver.
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