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Nieuwtjes en weetjes

‘t VLOOT
In het bezoekerscentrum ‘t Vloot heeft Lotte, natuureducatief medewerker, ontslag genomen.
We bedanken haar voor de geleverde inspanningen in soms moeilijke omstandigheden. We
wensen haar verder alle succes toe en hopen ze nog regelmatig te ontmoeten in ’t
Schulensbroek.
Ze wordt opgevolgd door Tine Meekers, die ook reeds aan de slag was in het
bezoekerscentrum de Watersnip te Koersel. Natuureducatie is belangrijk maar door het vele
beheerwerk in ’t Broek vinden we binnen onze afdeling niet steeds de tijd om dit beter uit te
bouwen. We vragen daarom de steun van u allen om Tine te helpen slagen in haar opdracht.
OPEN MAKEN
Vorig jaar werd er weer een flinke stap gezet in het open maken van ons natuurgebied. Ook
voor dit jaar zijn er enkele kappingen van populierenbestanden gepland. We zitten in de fase
van het opmeten van deze bestanden en hopen dit jaar nog tot kapping te kunnen overgaan.
ANEKDOTE…
Bij het opmeten van de bomen was onze voorzitter samen met enkele anderen een oude
knotwilg aan ’t bewonderen. Marc opperde dat daar wel eens dieren zouden kunnen schuilen.
Onze voorzitter neemt zijn “phone” en neemt met gestrekte arm een foto van de binnenzijde
van de knotwilg. Thuis aangekomen bekijkt-ie de foto op zijn PC en stelt tot zijn verbazing vast
dat hij een foto van een slapende marter heeft genomen…..
UITBREIDING
Telkens we met Natuurpunt gronden aankopen wordt hiervoor een dossier opgesteld om deze
gronden te laten erkennen als “natuurreservaat” door de bevoegde minister. Na advies van
heel veel instanties neemt de minister dan een beslissing. Eens deze gronden erkend zijn als
natuurreservaat krijgt Natuurpunt ook subsidies voor het beheer van deze gronden, zoals in
het beheersplan is opgegeven. Periodiek moet verslag worden uitgebracht aan de Vlaamse

Overheid over dit beheer. Op 3 februari 2014 besliste Joke Schauvliege, Vlaams Minister van
Leefmilieu, Natuur en Cultuur, om voor het Schulensbroek een uitbreiding van 22ha 63a71ca
goed te keuren. De totale erkende oppervlakte voor ons natuurreservaat is nu 280ha 93a
50ca. Er zijn nadien nog een twintigtal hectares bij aangekocht, die terecht zullen komen in
een volgend erkenningsdossier.
AFSCHEID VAN PAPIEREN BROEKGAZET
Dit is de laatste papieren versie van onze Broekgazet. Het is mooi geweest. Doch we gaan
met de tijd mee. Om ecologische en praktische redenen hebben we met de raad van bestuur
gekozen om het in het vervolg digitaal te houden. Daarom deze dringende oproep: doe een
mail naar info@schulensbroek.be en we blijven jullie op de hoogte houden van wat er reilt en
zeilt in het Schulensbroek.
Niet uitstellen: nu doen!
25 JAAR “VRIENDEN VAN HET SCHULENSBROEK”
Einde 1989 werden de statuten van VZW De Vrienden van het Schulensbroek gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad (toen nog op papier- nu ook enkel digitaal…). Er is in die 25 jaar wel
een en ander gebeurd. Maar het resultaat mag er zijn. We zullen dit dus op 29 november even
gedenken.
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Natuurpunt zoekt vrijwilligers voor 't Vloot

Ontvang jij graag mensen op een hartelijke manier? Houd je van de gezellige sfeer achter de
balie? Dan hebben wij voor jou als vrijwilliger de geknipte job! We bieden je een toffe
werksfeer, leuke sociale contacten, persoonlijke groeikansen en een unieke blik achter de
schermen in het Schulensbroek. Ook kan je genieten van enkele voordelen.
Wij voorzien vorming en ondersteuning. Tijdens de weekdagen zijn er bovendien medewerkers
aanwezig die je graag met raad en daad bijstaan. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact
op met:
Bezoekerscentrum NEC ‘t Vloot
Contactpersoon : Tine Meekers
Demerstraat 60 - 3560 Lummen
T: 013 55 63 81
E: tine.meekers@natuurpunt.be
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Landschapsdoedag (H)eerlijk Herk

De tiende editie van de LandschapsDoeDag op zondag 18 mei (13.00-18.00u) een echte
feesteditie. Het kasteeldomein Gasterbos in Schulen (Herk-de-Stad) zet zondag 18 mei 2014
éénmalig zijn poorten open voor tal van workshops, activiteiten en een (h)eerlijke
streekproductenmarkt. Het centrale thema is valleigebonden natuur langs de Herk en de
Mombeek en waar kan dit thema beter toegelicht worden dan Herk-de-Stad, het eindstation
van deze beken. Ook het Herkse wereldfeest sluit aan bij de LandschapsDoeDag waardoor
het feestplein een zuiderse toets krijgt.
De Vrienden van het Schulensbroek lanceren op de LandschapsDoeDag hun nieuwe
publicatie: een stripverhaal over en voor biodiversiteit in het Schulensbroek. Bezoekers van de
LandschapsDoeDag kunnen deze stripbundel gratis verkrijgen aan de stand van “De
Vrienden” zolang de voorraad strekt. Daarnaast richten De Vrienden een infostand in waar je
terecht kan voor meer info of een babbel.
Meer info en het volledige programma vind je vanaf begin mei op: www.rlh.be of
www.herk-de-stad.be. Tot dan!
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Agenda

1 mei 2014 24-uren vogels spotten in het Schulensbroek. Start ochtendwandeling om 5u30
aan de kerk te Schulen, mogelijkheid tot ontbijt, mits inschrijving bij pietrymen@hotmail.com.
Start middagwandeling om 13u30 aan het station van Schulen en start avondwandeling om
18u30 aan NEC ‘t Vloot
4 mei 2014 geleide wandeling in het Schulensbroek start om 14.00u aan het NEC ’t Vloot,
Demerstraat 60 Linkhout (Lummen)
18 mei 2014 LandschapsDoeDag, (H)eerlijk Herk van 13.00u tot 18.00u op het Kasteeldomein
Gasterbos in Schulen
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De Limburgse milieukrant

De Limburgse Milieukoepel is een onafhankelijke koepelorganisatie voor de milieu- en
natuurverenigingen in de provincie Limburg.
Link naar PDF:
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