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Nieuwbrief VVSM vzw – 4 mei 2021
De lente heeft haar intrede gemaakt. De eerste
zwaluwen zijn gespot. Een eerste generatie vlinders is al uitgevlogen. De bomen krijgen blaadjes,
de “vroege” bloemen hebben het al gehad, de natuur is in volle ontwikkeling. Ondertussen is het al
begin mei. In mei leggen alle vogels een ei. Sommigen zijn dat stadium al voorbij en nemen de zorg
van een nieuwe kroost al op zich, bijv. de ganzen
aan het Schulensmeer. Om de populatie ganzen in
te perken, heeft Natuurpunt een tijdje terug een
400-tal ganzeneieren op het kleine eiland geprikt.
Zoals de foto laat zien, liggen er heel wat eieren in
één nest. Een paar eieren worden ongemoeid gelaten zodat de ganzenouders verder broeden en
maar een paar jongen voortbrengen. Op dit ogenblik zie je de ouderparen al rondzwemmen met
een veel kleiner aantal jongen.
De werken aan de zuidzijde gaan door. Chaos … daar is de ontwikkeling van de natuur op dit
ogenblik volledig aan banden gelegd. Broedseizoen of geen broedseizoen, de werken gaan permanent door en zullen volgens VMM tot in het late najaar duren. De logica is ver zoek. Na de
werken zal de natuur stilaan terug mogen beginnen aan wat de mens achtergelaten heeft maar
dan volgens de plannen en (theoretische) inzichten van enkele individuen. Eigenlijk zou de overheid kwestie van natuurinrichting het roer moeten omgooien. In plaats van soortenbescherming
(doelsoorten van Europa) zou men moeten biotoopbescherming (alle soorten) voorop moeten
stellen. Dan pas wordt een win-win systeem op poten gezet en zijn de gevolgen voor bestaande
ecosystemen en de daarbij horende biodiversiteit minimaal. Zo zou natuurinrichting moeten zijn.

De inrichting van de vooropgestelde “vaste” visplaatsen in de Hengelzone NO komt stilaan in een
eindfase. De verantwoordelijken van VMM en ANB zijn er gerust in dat deze vóór het nieuwe

hengelseizoen van 1 juni zullen afgewerkt zijn. Alleszins moet eerst nog een probleempje i.v.m.
“de treden” om de toegankelijkheid van de visplaatsen te verbeteren, tussen de aannemer en
VMM uitgeklaard worden. Alleszins is er de belofte om de inplanting van de trede aan te passen.
De aanleg van de 3 houten steigers achter het boothaventje aan het bezoekerscentrum richting
Lenaertsvijver zullen in een latere fase aangevat worden.
De zandpartijen die uit de nog af te werken sloot langs de weg gestockeerd zijn, zullen ook in een
latere fase afgevoerd worden. Dus nog even geduld. De visplaatsen zullen af zijn en kwestie bereikbaarheid verandert er voorlopig niets. Dit houdt in dat de visplaatsen met de wagen vanuit het
NO bereikbaar zullen zijn tot aan de slagboom. Tot nader order zal daar niets aan veranderen.
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Zwerfvuil een probleem van iedereen. “Wat je vol kan
meebrengen, kan je als leeggoed ook mee terugnemen”, dat zou het motto van iedereen moeten zijn.
Heb je het al gezien? De wandelwegen en de fietspad
aan de noordzijden liggen er gewoonlijk opgeruimd
bij. Dat is te danken aan één persoon, een “mooimaker”, m.n. Stan Rymen. Je kan hem dagelijks met zijn
trouwe viervoeter in de buurt tegenkomen. Sinds het
begin van dit jaar heeft hij al een 30-tal grote vuilzakken van Limburg.net in deze zones vol geraapt. Er is
ondanks sensibilisering blijkbaar geen beterschap.
Dus bij deze nog een warme oproep om niets achter
te laten, waar dan ook.
Voor de start van het nieuwe hengelseizoen zou ik bij
deze nu al aan de vissers willen vragen om zeker
geen oude visdraad in de natuur achter te laten. Achtergebleven visdraad kan voor bepaalde water- en
moerasvogels dodelijk zijn. Laat je visplaats en de
omgeving ervan netjes achter. Namens VVSM vzw al
heel erg bedankt. Het gaat jullie goed.
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