13 juli 2014

Woordje van de voorzitter.

Hier is dan onze eerste digitale broekgazet. Hopelijk kunnen jullie de tijd vinden om even te
scrollen en zo op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in het Schulensbroek. Het
natuurgebied blijft groeien. Het beheer van het wachtbekken zal een uitdaging vormen. Tijdens
het voorbije trimester werd onze “strip” gelanceerd en hadden we een succesvolle stand op
de landschapsdoedag aan het kasteel te Schulen met geleide wandelingen langs de Herk.
In ’t Vloot waait een nieuwe wind en dat is heel verfrissend. Er was overleg op verscheidene
domeinen voor het beheer van ons natuurgebied: vooral met VMM over het beheer van het
wachtbekken, maar hier werd dan toch een overeenkomst gesloten tussen Natuurpunt en
VMM. Anderen denken na over de mogelijkheid om de oude Herk terug in ’t broek te krijgen
en er is overleg met landbouwers en aannemers om terug weilanden te creëren. De ploeg van
Natuurpunt wordt tussendoor aangestuurd voor diverse klussen en er wordt op verschillende
niveaus vergaderd. Tussendoor proberen we nog wat gronden bij te kopen voor ons
natuurgebied. Het blijft bezig zijn.
De aanbesteding wachtbekken met het Agentschap Natuur en Bos is afgelopen. Dat is jammer
maar toch moeten we het Agentschap Limburg danken voor zijn jarenlange prima
samenwerking en effectieve steun voor uitbouw van het gebied. Zonder hun hulp, was het niet
of alleszins veel moeilijker gelukt.
Zo zitten we in de zomer. Geniet allen van deze zomermaanden in verre oorden maar ook
zeker en vast dicht bij huis én thuis…
Piet Rymen
voorzitter
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Torenvalken in 't Schulensbroek.

Aan het gebouw van het pompgemaal te Schulen werd door medewerkers daar een
“uilenkast” gehangen. Doch een koppeltje torenvalken nam zijn intrek en zorgden voor een
flink nageslacht. De omgeving van het nest werd afgeschermd als parking en voor
werkzaamheden zodat de jongen in alle rust konden opgroeien. Op 13 juni werden de jongen
geringd. Doet deugd dat ook onze administraties in het Schulensbroek zo bezorgd zijn voor de
natuur!
Dezelfde dag werd in de buurt ook nog een nest met 6 jonge sperwers geringd. De roofvogels
doen het niet slecht dit jaar in ‘t Schulensbroek.
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Jachtincident geklasseerd!

Het is genoegzaam geweten door onze leden dat er onlangs een ree werd geschoten in het
Schulensbroek, op een plaats waar geen jachtrecht is. Er waren getuigen, er werd PV
opgesteld. De dader gaf het afschot toe. Het P.V. werd echter geseponeerd wegens”
onvoldoende bewijs”. Onze voorzitter , die ook niet zo erg lang naar school is geweest,
begreep dit niet en vroeg uitleg aan minister Turtelboom. Hij kreeg vanuit het kabinet het
antwoord: In casu, heeft het parket van Limburg me gecommuniceerd dat er niet zozeer twijfel
bestaat omtrent de materialiteit van de feiten (nl. het afschot), doch wel over de
schuldcomponent in hoofde van de verdachte.
Aangezien het Belgisch schuldstrafrecht dergelijk moreel element vereist werd het dossier
zonder gevolg geklasseerd.
Waaruit onze voorzitter concludeert: als de jager niet schuldig is, dan is het ree schuldig…
Verstandige lezers ( en de Broekgazet heeft geen andere) kunnen zelf hun conclusies trekken.
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Wachtbekken: beheer wordt gecontinueerd.

De aanbesteding voor het wachtbekken Schulensmeer liep op 30 juni 2014 ten einde. De
eigenaar V.M.M. is tot een overeenkomst gekomen met Natuurpunt om het gebied aan deze
vereniging in beheer te geven. Er zal nu een beheersplan worden opgemaakt voor dit gebied.
In feite wordt het beleid gecontinueerd , maar verfijning en ingrepen worden hopelijk mogelijk .
Voor het beheerplan wordt uiteraard overleg gepleegd met betrokkenen.
Het einde van de aanbesteding betekent evenwel ook dat onze vzw een groot deel van zijn
inkomsten verliest. We zijn dus niet langer, als lokale afdeling, in staat om loonkosten te
dragen. Dit heeft tot gevolg dat we Adam, na jarenlang samenwerking, hebben moeten
ontslaan als werknemer van onze VZW. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat dit geen
prettige beslissing was. Over de inzet van Adam zal eenieder het wel eens zijn. Hij kent “het
broek” als geen ander. Namens het bestuur bedanken we hem dus voor zijn jarenlange inzet
(letterlijk dag en nacht) en we hopen dat hij actief blijft als vrijwilliger bij de Vrienden van het
Schulensbroek.
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Strippen … en veel meer … voor diversiteit in het
Schulensbroek

“Strippen …en veel meer voor biodiversiteit in het Schulensbroek. “ dat is de titel van een
boekje dat einde mei het licht zag en werd voorgesteld. Wie het wil bekijken kan het zich
aanschaffen voor de symbolische prijs van één euro in ’t Vloot te Linkhout.
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Natuurbeheer met de Herkse jeugd.

De natuurbeheer voormiddagen voor de Herkse jeugdverenigingen gaan dit jaar door op 11 en
18 oktober 2014. Doch alle hulp is dan welkom! Iedereen die wil werken is welkom! Neem
contact op met één van de bestuursleden of geef een seintje via ” info@ schulensbroek.be”.
We houden je dan verder op de hoogte van plaats en uur van afspraak.
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We zitten ook op Facebook.

Onze vereniging “zit” op facebook. Breng eens een bezoekje en "like" ons. Ook onze
website www.schulensbroek.be proberen we up to date te houden.
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Heel wat giften voor ons reservaatfonds.

“De mensen” vinden blijkbaar dat er goed gewerkt wordt in het Schulensbroek. Dat blijft niet
bij woorden alleen. Dit jaar ontvingen we reeds voor 12.336 euro giften voor ons
reservaatfonds. Deze giften worden enkel en alleen gebruikt on de aankoop van gronden te
financieren. Het was nog geen enkel jaar zo hoog en we zitten in de helft van het jaar. Dus :
laat ons er een recordjaar van maken.Giften vanaf 45 euro zijn aftrekbaar van de belastingen.
Stort nu je gift op rekeningnr BE56 2930 2120 7588 GEBA BE BB van Natuurpunt Beheer vzw
met duidelijke vermelding : Gift voor project 8814 Schulensbroek. De ervaring leert dat enkel
wat in bezit is, serieus kan beschermd worden en “grote blokken” zijn belangrijk , makkelijker
en economischer te beheren. Niet aarzelen dus.
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Resultaten 1 mei 24-uren vogels kijken

Link naar PDF:

24 u Schulensbroek 2014.pdf
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Nieuws uit bezoekerscentrum ’t Vloot

De cursus “Giftige en eetbare planten” is een overdonderend succes! Maar liefst 28
geïnteresseerden hebben zich aangemeld om de magische wereld van planten te ontdekken.
In de cursus leren we welke planten je probleemloos kan opsmullen, maar ook dewelke gif
bevatten en je dus beter kan mijden. Op de excursies in het Schulensbroek leren we welke
planten specifiek zijn voor dit biotoop.
Voor nieuwsgierige actievelingen tussen 8 en 12 jaar is er ook dit jaar het natuurkamp! Tijdens
dit kamp ontdek je de dieren en natuur in het Schulensbroek. Bouw het best gecamoufleerde
kamp, bekijk waterbeestjes, doe een natuurspeurtocht en ontdek de gekste natuurweetjes! Het
kamp start elke dag aan bezoekerscentrum ’t Vloot om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Kamp 1 liep van 7 tot 11 juli 2014 en kamp 2 loopt van 4 tot 8 augustus 2014. Prijs per kind per
kamp: 60 euro. Info & inschrijven via bc.tvloot@natuurpunt.be
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Afdelingswandelingen.

Verhalenwandeling – leer meer over de geschiedenis van het Schulensbroek
Datum: zondag 3 augustus 2014
Uur: 14:00 tot 17:00
Vertrekplaats: Bezoekerscentrum ’t Vloot – Demerstraat 60, Lummen
Contact: Piet Rymen (013 55 32 57)
Opmerking: Stevig schoeisel voorzien, verrekijker nuttig
Gedichtenwandeling – natuurwandeling met gedichten over de natuur
Datum : zondag 7 september
Uur: 14:00 tot 17:00
Vertrekplaats: Bezoekerscentrum ’t Vloot – Demerstraat 60, Lummen
Contact: Piet Rymen (013 55 32 57)
Opmerking: Stevig schoeisel voorzien, verrekijker nuttig
Herfstwandeling
Datum : zondag 5 oktober
Uur: 14:00 tot 17:00
Vertrekplaats: Bezoekerscentrum ’t Vloot – Demerstraat 60, Lummen
Contact: Piet Rymen (013 55 32 57)
Opmerking: Stevig schoeisel voorzien, verrekijker nuttig
Najaarswandeling
Datum: zondag 2 november
Uur: 14:00 tot 17:00
Vertrekplaats: Bezoekerscentrum ’t Vloot – Demerstraat 60, Lummen
Contact: Piet Rymen (013 55 32 57)
Opmerking: Stevig schoeisel voorzien, verrekijker nuttig

Uitwaaitocht
Datum: zondag 7 december
Uur: 14:00 tot 17:00
Vertrekplaats: Bezoekerscentrum ’t Vloot – Demerstraat 60, Lummen
Contact: Piet Rymen (013 55 32 57)
Opmerking: Stevig schoeisel voorzien, verrekijke
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