19 mei 2019

Woordje van de voorzitter

Het zijn, zoals steeds, drukke tijden. Er is goed nieuws, er is minder leuk nieuws. Maar vermits
we toch ook goed nieuws van de andere “gazetten” brengen, onderscheiden we ons een
beetje . Dat de opvolger van Joke Schauvlieghe, minister Koen Van Den Heuvel, de uitbreiding
van het natuurreservaat Schulensbroek heeft goedgekeurd bezorgde ons een goed gevoel.
Het was immers geen kleine uitbreiding. Maar het bewijst wel de waarde van het gebied. De
LIFE Deltawerkers in alle sectoren werken ook gestaag verder. Er gebeuren dingen,
bouwaanvragen lopen. Een Infodag volgt nog voor de grote werken aan ’t meer en omgeving.
Op de 24 uren van het Schulensbroek slagen de vogelkijkers er toch in om 85 soorten te
spotten!
Onze vereniging is 30 jaar jong en er is weer een Broekgazet geschreven. Allemaal goed
nieuws. En ook nog:
Het Schulensbroek is in deze periode van het jaar erg mooi. Geniet ervan in alle respect voor
alle natuur..
Piet Rymen, voorzitter
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Dertiende uitbreiding natuurreservaat
Schulensbroek.

In de broekgazet van een jaar geleden schreven we:
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 de
bevolking te moeten bewijzen.
Nadat het dossier een lange administratieve weg heeft afgelegd , heeft de Vlaamse Minister
van Omgeving, Natuur en Landbouw , Koen Van Den Heuvel op 27 maart 2019 de beslissing
genomen deze uitbreiding goed te keuren. Het was een grote uitbreiding , 194ha 51a 24ca! .
Het totale erkende gebied bedraagt nu475ha 44a 74ca. Onze vereniging heeft in het
Schulensbroek meer dan 500 ha in beheer. Na de erkenningsaanvraag gebeurden er nog
aankopen. Die zullen dan in een volgende uitbreiding worden aangeboden ter erkenning. Deze
erkenning heeft veel gunstige gevolgen voor het beheer. Het begeleidende beheerplan werd
immers ook goedgekeurd. Dit houdt in dat de meeste door Natuurpunt voorgestelde
maatregelen werden goedgekeurd door de minister. Deze kunnen dus worden uitgevoerd.
We danken dus de Minister voor zijn genomen besluit. Dit prachtige gebied heeft goed
overdachte bescherming nodig.
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Vrienden Schulensbroek 30 jaar jong!

Onze vereniging bestaat dit jaar 30 jaar.
Eigenlijk zijn we best wel fier op wat er in die tijd door de vereniging is gepresteerd…
Indien we de tijd vinden(…), plannen we - en doen we - einde van dit jaar een activiteit om dit te
vieren, te gedenken…..
We houden jullie op de hoogte.
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Opruimen

Een ganse groep vrijwilligers van onze vereniging werkte mee aan de opruimactie van
Limburg.
Net in de wegen aan de rand van het Schulensbroek.
Meer dan veertig zakken zwerfvuil werden verzameld!!
Met dank aan alle medewerkers
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Jagen

Omdat er veel aandacht wordt gegeven aan de everzwijnen problematiek in onze streken,
(terecht voor sommige streken) krijgen wij als vereniging er ook mee te maken.
In principe worden er geen dieren gedood in een natuurreservaat.
Maar uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk op principes.
Indien de overlast schadelijk is of de overmacht van de exoten te groot zodat de eigen fauna
verdrongen wordt, kan er uiteraard worden ingegrepen.
Maar de besprekingen met jagers zijn niet steeds eenvoudig omdat de visies over
natuurbeheer nogal verschillen.
Onze verenigingen heeft nu ook een jachtplan ingediend, dit wil zeggen een gebied waar onze
vereniging het jachtrecht heeft….
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Werken

De coördinatoren van Life Delta leveren goed en stevig werk!
Studies worden afgerond en er wordt gewerkt aan bestekken en vergunningsaanvragen.
Het is een hele klus waar door veel mensen wordt aan gewerkt, in diverse werkgroepen.
Aan de vijvers te Schallebroek was er onlangs een goed bijgewoonde infovergadering en
rondleiding met uitleg over de waarde van het gebied en de geplande werken. .
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Houtverkoop

Deze zomer wordt er enkele populieren-aanplanten verkocht door Natuurpunt.
De bomen zijn kaprijp, sommige zijn zelfs méér dan kaprijp.
Bij de jongste storm waaiden er een heleboel on, sommige ook over een weg, of in een
aangrenzende weide.
Het kappen van deze populieren is dus zeker verantwoord en past bovendien in het door de
minister goedgekeurd beheerplan.
Het Schulensbroek is een open poldergebied waar weidevogels een doelsoort zijn, en hoge
bomen aanplanten strookt niet met dit doel.
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24h Van het Schulensbroek 2019-editie 33.

5h30 Aan de kerk in Schulen. Met op de achtergrond het knarsende geluid van een zwarte
roodstaart, verzamelen 44 vroege vogelaars om aan de 33ste editie van de ochtendwandeling
te beginnen. Voor velen een jaarlijkse traditie, maar er vallen ook enkele nieuwe gezichten te
bespeuren. Fijn! Verdeeld in twee groepen gaan we op pad om zoveel mogelijk vogelsoorten
te verzamelen, want dat is het opzet van het geheel. Tijdens 3 wandelingen op andere
plaatsen in het gebied, zoveel mogelijk verschillende vogels zien of horen. Nog voor aanvang
worden de eersten al afgevinkt: koolmees, merel, ...
Start van wandeling één. Hoe verder de groepen richting het Schulensbroek gaan, duikt een
gevreesde spelbreker op... jawel, mist. Hierdoor wordt , vanzelfsprekend, de visuele
waarneming erg beperkt en wordt het dan ook letterlijk de oren spitsen. Dat wordt ook gedaan.
Al snel worden een aantal "gewone Broeksoorten"gehoord: zwartkop,grasmus, ... deze,
aangevuld met een in de verte roepende waterhoen en een overvliegende grauwe gans, dikt
het soortenlijstje aan. Via twee verschillende trajekten wandelen de groepen richting
Pijpenkop, waar zij opnieuw één geheel vormen. Hier worden meteen heel wat bijkomende
soorten verzameld. Er vliegen een aantal boerenzwaluwen boven het meer en ook een oeveren gierzwaluw worden waargenomen. In de verte horen we een roepende grutto en een
scholekster dient zich ook aan, een aantal oeverlopers zitten op " het strandje". We wandelen
richting zuidkant van het meer waar wat residerende soorten zoals blauwborst en rietgors
worden gespot. Op het einde is een pleisterende tapuit nog een leuke verrassing.
Aangekomen op de parking bij het begin van het kasseiwegje wordt er dit jaar gekozen om een
alternatieve route te nemen, namelijk langs het Gulkerveld. Een succes, want de groep wordt
getrakteerd op een mooi zichtbare steenuil, een zéér mooie waarneming die wordt gesmaakt.
Wanneer we opnieuw richting kerk wandelen, horen we nog een baltsen/zingende
boompieper, zien we enkele overvliegende kramsvogels en een holenduif. Op enkele tientallen
meters van " de finish" duikt er ook nog een huiszwaluw op. Zo wordt de ochtendwandeling
met 71 soorten afgesloten. Een mooi getal, zeker gezien de mist bij aanvang.
Voor de namiddagwandeling tekenen er 25 personen present. Vanaf Station Schulen gaat het
richting "Binnenbekken-Oost" en Slibbekken. Onderweg wordt er een boomvalk opgemerkt en

via de spoorwegovergang van Linkhout worden de viskweekvijvers van Schallebroek bezocht.
Daar kunnen enkele steltlopers, zoals groenpootruiter en oeverloper aan de soortenlijst
worden toegevoegd. Op de plas aan Kleen Meulen is het drummen in de kijkhut en worden
kleine plevier, bosruiter en een Temmincks strandloper bijkomend gezien. Via de Grote
Meulen wandelen we terug richting Station Schulen, waar erg hoog nog een havik wordt
waargenomen. Tijdens de namiddagwandeling worden er 10 extra soorten aan het lijstje
toegevoegd.
Ook voor de avondwandeling bestaat de groep uit 20 personen, wat een mooi aantal is voor de
toch forse wandeling. 4 Extra soorten worden er gevonden en als kers op de taart, in de
duisternis bij het naderen van ons vertrekpunt, een overvliegende bosuil. Zo eindigen we met
een totaal van 85 soorten, wat een mooi gemiddelde is.
Hiermee wordt de 33ste editie van de 24h van het Schulensbroek afgesloten. 3 Wandelingen
en de 33ste editie...simpele basis wiskunde...:2020, de ochtendwandeling zal de 100ste
wandeling van de 24h zijn. Een mijlpaal!
( met dank aan Jan S voor dit verslag)
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Loslopende honden

Het probleem van de loslopende honden blijft aanhouden. Er werden weer ooien gewond en
een lammetje doodgebeten.
Politie krijgt volgens hun zeggen meldingen dat er ook “mensen met een T-shirt van de
vrienden van het Schulensmeer (…) “ rondwandelen met loslopende honden.
Het is naar onze mening duidelijk dat het aantrekken van eender welke T-shirt je niet ontslaat
van de verplichting om honden aangelijnd te houden.
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Giften zijn altijd zeer welkom !!!

Er gebeurde door Natuurpunt een oproep aan de mensen die vorig jaar een gift uitbrachten
voor het aankoopfonds.
Voor Limburg komen de giften van deze actie ten goede aan het Schulensbroek.
Momenteel zijn we de provincie met het kleinste bedrag aan giften voor wat betreft die actie.
Dit kan beter… Kijk eens of er nog wat rest in de portefeuille en stort dan een bedrag ( vanaf
40€ krijgt u attest voor belastingen) op rekening:
BE56 2930 2120 7588
Van Natuurpunt Coxiestraat 11
2800 Mechelen
Vergeet niet te vermelden:
Gift Project 8814 Schulensbroek
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