Nieuwsbrief VVSM vzw – 7 maart 2021
In het laatste nummer van ‘ Meer heb je kunnen lezen dat VVSM vzw met enkele bestuursleden
en sympathisanten beheerswerken uitgevoerd heeft in de hengelzone ZW (tussen de Vlootgracht
en het Meer). Op die moment ligt deze zone er vredig bij, met uitzondering van een bever(familie)
die daar goed haar best doet. Als deze familie zo blijft verder werken dan liggen er binnenkort
weer een drietal wilgen in het Meer.



In laatste instantie werd ook het botenhaventje aan het bezoekerscentrum ’t Vloot aangepakt.
Dit was van 2014 geleden en lag er behoorlijk verkommerd uit. Jaarlijkse beheerswerken zouden hiervoor de oplossing kunnen zijn. Maar wie gaat het doen? Zolang we fysiek de werken
nog aankunnen en met de hulp van voldoende vrijwilligers, proberen we dat nog enkele jaren
vol te houden. Misschien brengt de tijd raad. Bedankt Dany, Stan, Theo, Jef, Jos, Freddy en
Patrick die ons met een drankje kwam verrassen. De bramen werden op een bereikbare plaats
op een hoop gezet. Die zouden best nog afgevoerd worden. Ik kijk er naar uit of dat nog
gebeurt.



Vrijdag nog even de noordkant van het Schulensmeer afgewandeld. De inrichtingsplannen
van de NO-zijde heb je in een vorige mail toegestuurd gekregen. Dat staat nog in hold, maar
zal er wel komen. Verder is de aannemer aan de vaste visplaatsen begonnen. Enkele bakken
werden al afgepaald met PEFC ontschorst naaldhout. Ik heb zo mijn twijfels over de duur-

zaamheid ervan. Foto 1 was de proefopstelling. Of boord zo ook bij de andere plaatsen aangebracht wordt, is maar de vraag. Tot nu toe is dat bij de overige niet van toepassing. Wat er
gaat gebeuren met de stronk en de boom op en tussen een opeenvolgende visplaatsen is nog
af te wachten. Dat was zeker zo niet afgesproken.

Voor de afwerking – opvullen en bereikbaarheid - is een andere aannemer verantwoordelijk. Ik
vermoed dat dat zal gebeuren bij de afwerking van de sloot. Wat Dany en ik ook gemerkt hebben
is dat het parkingske tegenoever de steiger op dit moment ook verdwenen is. Of dat de bedoeling
was, weet ik niet. Dat zal ook in het verdere verloop van de werken moeten blijken.
De werken aan de achterliggende sloot liggen stil. De aannemer is daar toen aan begonnen bij
hoge waterstand; Dat zal zeker parten gespeeld hebben, met hoe het er nu bij ligt – enorme hoeveelheid grond die in principe nog afgevoerd moet worden. Ook hier ben ik benieuwd of dat volgens afspraak gaat gebeuren.


Op vraag van ANB hebben Dany en ik interessante visplaatsen en –zones op de Demer tussen
Webbekomsbroek en Hasselt op kaart aangeduid. ANB is de hengelkaarten van de verschillende provincie aan het digitaliseren. In de toekomst zouden ANB en VMM daar ook visplaatsen willen inrichten of tenminste in overweging nemen. Zelf heb ik voorgesteld om eventueel
die zones op regelmatige basis vanaf juni te maaien. Dat zou de vissers van de Demer zeker
goed van pas komen.



Volgens de werken is het baggeren afgelopen. De buis naar het bekken waar het eerst kan
uitlogen is ter plaatse verwijderd. Volgens mij waren 2 diepladers het slib al aan het vervoeren
en werd dat in het Meer gedeponeerd. Ik ben ter plaatse niet gaan kijken op welke (veilige)

manier dat dat is gebeurd (afgesloten van het Meer). Ook heb ik gemerkt dat de weilanden die
tegenover ’t Vloot zijn afgegraven. De grond is nog wel niet afgevoerd. Dat zat zeker niet mee
in de plannen maar was wel één van de voorstellen van VVSM vzw in het dossiertje “Investeren in natuur en vissen, hand in hand” en “Globaal project ter verbetering van de totale biodiversiteit van het binnenbekken Schulensmeer” van 2015. Als dat zo is, zijn al de voorstellen
van dat dossier, met uitzondering van het broekbosje en de zandhopen, stiekem in het project
opgenomen.

VVSM vzw zal de werken zeker blijven opvolgen en zijn achterban via het tijdschrift ’t Meer daarvan op de hoogte houden.

Met groeten,
Jos

