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Woordje van de voorzitter

Zo zijn we beland in 2019…
Aan allen onze beste wensen.
Vooral een goede gezondheid. Die is onder meer afhankelijk van je leefomgeving… Jammer
genoeg ziet niet iedereen dat in.
De natuur brengt rust en gezondheid, door zijn rijkdom aan planten en zijn zuiverende werking
op vele domeinen.
Jammer genoeg gelooft de mens niet dat er grenzen zijn aan de draagkracht van de natuur.
Maar “het systeem” zou weleens zelf zuiverend kunnen zijn… en dan heeft de mens met al zijn
geld niks meer te betekenen.
Laat ons dus verder werken met de natuur te helpen en kansen te bieden.
Het natuurreservaat Schulensbroek overschrijdt de 500 ha.!
Het is een grote open, weidse ruimte te midden van enkele woonkernen die stilaan
dichtbebouwd worden met appartementen en beton.
De bouwpromotoren zijn wel zo vriendelijk om te vermelden dat hun projecten in een groene
omgeving liggen, ”natuurgebied in de nabijheid….”, dat geeft de mogelijkheid om een euro
meer te vragen..
Dit alles mag ons echter niet afhouden van de doelstellingen waarmee we dertig jaar geleden
begonnen: natuurherstel, natuurbeheer en natuurbehoud.
Daar gaan we ook in 2019 verder aan werken en we danken jullie voor de steun.
Piet Rymen
voorzitter
U krijgt deze mail omdat u in onze contactenlijst staat.
Indien u dit niet wil, laat het ons a.u.b. weten via een mailtje; we verwijderen je dan uit de lijst.
Indien u niet reageert gaan we er van uit dat u in de lijst wil blijven en dit ok vindt.

9 januari 2019

LIFE Delta

De vele geplande acties binnen dat grote Life project beginnen vorm te krijgen.
Na overleg in de verschillende experten groepen, het aftoetsen van de mogelijkheden en
wensen, groeit de consensus over wat er dient, kan en mag gebeuren om de vooropgestelde
doelen te bereiken.
Eens hier definitieve overeenstemming is, dient er vergunning te worden gevraagd.
Zulke grote ingrepen vragen een vergunning, sommigen met openbaar onderzoek.
Eens de vergunning verkregen kunnen er bestekken worden opgemaakt en een aanbesteding
worden gelanceerd.
De offertes van de aannemers worden dan vergeleken en de toewijzing van het werk aan de
aannemer kan gebeuren.
De aannemer krijgt dan een uitvoeringstermijn, uiteraard rekening houdend met bvb
broedseizoen van de vogels.
De vraag van vele mensen: “Wanneer gaan ze nu beginnen?
Is daarom niet dadelijk te beantwoorden en het antwoord is afhankelijk van een aantal
processen die moeten doorlopen worden.
Doch wie goed kijkt, merkt dat er hier en daar al wel wat gebeurd is….
De uitvoering van de werken dient ook in overeenstemming te zijn met het ingediende dossier,
waarin vele werken werden gedetailleerd. Europa geeft niet zomaar “blind “geld ter
beschikking en volgt de besteding van de gelden nauwgezet op.
De vraag van andere mensen (meestal politici): “Kunnen met dat geld ook niet dit of dat
doen?” dient dan ook negatief te worden beantwoord als de actie niet voorzien was in het
aanvraagdossier.
Er is binnenkort een website (lifedelta.be) ter beschikking waar ook info kan gevonden worden.
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OPTIMALISATIE NW-ZONE SCHULENSMEER VOOR
MOERASVOGELS EN GROTE MODDERKRUIPER

Aansluitend bij het vorige punt kunnen we stellen dat ook bij d e opmaak van het dossier wel
eens wat wordt vergeten. Zo merkten we dat er in de NW hoek van het wachtbeken weinig
werken waren voorzien binnen het Life project om dat gebied mooi in te richten in functie van
natuurwaarden. Ook is dat een druk bewandeld gebied en dient de recreatie daar een beetje
gekanaliseerd om de natuur kansen te geven. (niet de gewone wandelaar stoort, maar wel de
excessen zoals crossers en barbecues met veel afval aan de randen van het meer en
loslopende honden). Om hiervoor d enodige middelen te vinden werd een project ingediend bij
de Vlaamse Gemeenschap. Dit project werd goedgekeurd. ( met dank aan de opstellers
ervan).
Natuurpunt investeert in een project aan de rand van het Schulensmeer te Lummen en dit ten
behoeve van verschillende moerasvogels (onder andere roerdomp, woudaap, blauwborst en
ijsvogel) en grote modderkruiper. Het project bestaat uit vier grote gebieden. De investering
betreft voornamelijk het kappen van bomen inclusief de afvoer van stronken (zowel aan de
land- als aan de meerzijde), rietaanplant, het plaatsen van een raster in functie van het
geleiden van recreanten, het afgraven van dijken en opgehoogde zone. In het noordwestelijke
deel van het meer zal er verondiept worden en zal een translocatie van gele plomp
plaatsvinden.
Die hoek zal bijzonder aantrekkelijk worden voor de wandelaar. Natuurpunt slaagt er weeral in
om subsidies te verwerven voor d e verfraaiing van het gebied Schulensbroek-Schulensmeer.
Toegekende subsidie vanuit de Vlaamse Gemeenschap: € 270.841,24
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Puntjes op de i !!!!!

Enkele gemeenteraadszittingen geleden verkondigd een van onze geachte raadsleden dat “de
groenen” al enorme sommen van de gemeente Herk hadden gekregen om gronden aan te
kopen in het Schulenbroek. Men goochelde met meer dan één miljoen euro. Dit verwonderde
ons ten zeerste. We keken even na in onze jaarlijkse afrekeningen. Jullie zien hier enkele
bedragen die de gemeente Herk de Stad toekende als subsidie voor aankoop, na indiening
van een dossier met bewijzen van die aankoop op grondgebied Herk de Stad. ( niet alle jaren
zijn vermeld, maar het geeft wel een idee). De laatste jaren is de maximum subsidie 900€.per
jaar. Ter vergelijking zijn in de tweede kolom de bedragen vermeld van de giften die
Natuurpunt rechtstreeks ontving (inderdaad aftrekbaar van belastingen) van particulieren
specifiek voor het Schulensbroek! We begrepen dus niet vanwaar die reuzesom kwam die
N.V. vermeldde in de raadszitting. Tot we het lijstje zagen waarop hij zich baseerde… Bleek dat
er de jaren voor 2002 veel grotere sommen stonden vermeld. Zo stond er voor 2001: 250.000€
, voor 1997 :107.776€ enz…. Dat het in die tijd om Belgische Franken ging en niet om euro’s
werd even over het hoofd gezien…!!! Je moet inderdaad al een “groene” zijn om te weten dat
we voor 2002 in franken betaalden… Dat dergelijke leugens dan ook zonder verpinken worden
overgenomen en verspreid en niet weerlegd door de andere raadsleden, die nochtans jaarlijks
een budget én een rekening goedkeuren met de exacte cijfers, baart ons zorgen. We stellen
ons dan namelijk vragen over de financiële bekwaamheid en verantwoordelijkheid van die
heren en dames... We waarderen ten zeerste de financiële steun van de gemeente Herk voor
de aankoop van natuurgebied. Met 900 euro kun je amper enkele are kopen. Wetende dat we
nu meer dan 500 hectare of 50.000 are ( vijftigduizend) beheren , is het dan wel wat kort door
de bocht om te beweren dat “de groenen” hun grond kopen met geld van de gemeente Herk
de Stad. Zoals jullie zien in de tabel zijn de giften van “de gewone mensen” aanzienlijk hoger
dan de toelage van de gemeente. Maar , inderdaad, alle baten helpen en alle steun
wordtgewaardeerd. We weten dat dit misschien geen vriendelijk artikel is, maar als men een
hardwerkende vrijwilligersvereniging schade toebrengt met leugens te verspreiden, kunnen we
dat niet zomaar onbeantwoord laten…(PR)
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Leuk weetje

Natuurpunt slaagde erin om heel wat gronden te verwerven in de omgeving van de locatie van
de oude kerk van Donk. Op deze site was er vroeger ook een “buitenverblijf” van het klooster
van Sint-Truiden. In de kronieken van de abdij lezen we dat de kloosterlingen hun toevlucht
zochten te Donk als het in Sint-Truiden er wat woelig aan toeging , onrust of gevaar dreigde. (
bvb in 1256,1302,1323).
Leuk om lezen is de brief die abt Rudolf,( die abt werd in 1108) in 1136 schrijft aan de
bisschop van Metz , Stefanus .
“De kerk van Donk bracht maar twee pond per jaar op. Ze ligt erg eenzaam, maar in een
heerlijk landschap, waar een bevaarbaar water vloeit, terwijl uitgestrekte moerassen de
toegang belemmeren, behalve langs één kant, waar een toegangsweg is, eerder kunstmatig
aangelegd dan door de natuur gevormd. Op dit terrein waar de kerk als enig gebouw stond,
richtte ik een herenhuis op, omdat ik er elders nog geen had, een graanschuur en een klein
klooster naast de kerk, met binnen en buiten werkplaatsen die monniken nodig hebben. Ik
plaatste daar twee broeders om God en O.L. Vrouw te dienen.”
( Kroniek van de abdij van Sint-Truiden- Vertaling van de ‘Gesta abbatum Trudonensium’ met
annotaties van Prof.Dr. W. Jappe Alberts van Dr E.Lavigne deel I :628-1138).
Deze tekst (-en andere) in de kronieken van de abdij schetst wel een goed beeld van de kerk
te Donk en zijn omgeving vroeger. Bovenstaande tekst dateert van voor de verlegging van de
Demer (1662-1664) en vermeldt duidelijk dat de kerk te midden van de moerassen lag en
maar één toegangsweg had.
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