
Werken aan 

NATUURHERSTEL in en rond 

HET SCHULENSMEER

Waarom wordt er zo ingrijpend gewerkt in een natuurgebied? De natuur in het Schulensbroek 
wordt al 30 jaar beheerd door Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek. Stap voor stap 
bouwden ze het uit tot wat het nu is. Samen met lokale landbouwers, die er maaien en schapen en 
koeien laten grazen, houden ze dit typische open weidelandschap van de Demerdelta in stand. De 
komende jaren zal het Schulensmeer een gedaanteverwisseling ondergaan zodat de natuur haar 
potentieel ten volle kan tonen aan toekomstige generaties. 
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Schatten van Vlieg

Een tsjierpende schatten-
jacht met leuke en educatieve 
opdrachten voor families met 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Dit 
jaar bestaat de schattenjacht 
uit twee delen: 5 proefjes 
voer je thuis uit, met eigen 
(coronaproof) materiaal, en 
5 opdrachten vind je aan het 
Schulensmeer. Een QRscanner 
komt van pas!

Van 1 juli tot en met 31 augus-
tus 2020, tijdens de openingsu-
ren van het bezoekerscentrum 
(10u-12u en 13u-17u)

www.schulensmeer.be/ 
natuur/schatten-van-vlieg

Wilde Buitendingen 

Een hut bouwen, bloemen in 
je haar vlechten, steentjes ket-
sen, sporen zoeken,.... Natuur-
punt daagt je uit: 50 dingen 
die je moet doen voor je 12 
bent. En wij helpen je daarbij! 
Onderweg op de groene route 
(2 km), die vertrekt aan het 
bezoekerscentrum, kom je ver-
schillende opdrachten tegen. 
Dat zijn Wilde Buitendingen 
die je ter plekke kan uitvoeren. 
Met een modderige vinger kan 
je nadien je #50dingen kaart 
afvinken. Een tip: breng een 
verrekijker mee.

www.natuurpunt.be/ 
50dingen

Fietsparadijs Limburg

Vanaf 1 juli kunnen er fietsen 
gehuurd worden. Fietsen op de 
wandelpaden rond het meer 
is niet toegelaten. Maar het 
fietspad is niet ver weg. Een 
paar trappen op de fiets en 
je baant je een weg over het 
fietsroutenetwerk langs de 
Demer, tussen knooppunt 313 
en 314.

www.fietsparadijslimburg.
be/afhaalpunten/lummen- 
t-vloot-aan-het-schulen-
smeer

Het Europees project LIFE DELTA vindt plaats in de natuurgebieden Schulensbroek en Webbekomsbroek 
-Borchbeemden. Natuurpunt werkt er samen met projectpartners Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse 
Milieumaatschappij en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren aan de uitbouw en het herstel van 
Europees beschermde habitats en soorten. 

V.U.: Natuurpunt vzw, Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen,  
afdeling Mechelen, info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be © shutterstock.com, Vilda, Wim Dirckx, RLHV, NP
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WELKE WERKEN ZIJN ER PRECIES GEPLAND? 

ZUIDELIJKE OEVER 
De inrichtingswerken vinden vooral plaats langs de zuidelijke oever en in de 
zuidwestelijke uithoek van het Schulensmeer. Twee voormalige zanddepots 
(A) en het groot eiland (B) worden verlaagd. Op enkele plaatsen worden de 
oevers afgeschuind (C) en delen van het Schulensmeer verondiept (D).  
Er worden twee hoogwatervluchtplaatsen (E) aangelegd voor de schapen en 
koeien die grazen in het gebied. 

NOORDELIJKE OEVER 
Langs de noordoostelijke oever worden enkele vispaaiplaatsen met elkaar 
verbonden door het graven van een brede gracht en worden over heel de 
lengte kwalitatieve hengelplaatsen aangelegd (F). In de noordwestelijke 
uithoek van het Schulensmeer (G) worden twee bestaande paaivijvers  
verbeterd door het afschuinen van de oevers. De zandvang aan de instroom 
van het Schulensmeer (H) wordt verdiept.

NATTE GRASLANDEN 
In de graslanden ten zuiden van het meer worden verschillende grachten 
met elkaar verbonden en voorzien van natuurvriendelijke oevers (I). Via deze 
grachten wordt opnieuw water door het Schulensbroek geleid om het gebied 
te vernatten. Zo blijft het grondwaterpeil in de zomer hoog en wordt het 
grondwater langer vastgehouden in de bodem. 
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