
In het weekend 

van 14 novem-

ber werd het 

waterbeleid nog 

eens getest en 

beoordeeld. 

Vooral de ver-

snelde waterafvoer en waterbuf-

fering werden onder de loupe 

genomen. We moeten eerlijk 

zijn; het raakt ons  als je een 

jong gezin naar hun huis ziet 

staren waarin het water tot 

boven de knieën staat. We zijn 

het er dan ook over eens dat 

we dit moeten proberen te 

vermijden.  

De meningen van politici, water-

beheerders, weermensen en 

allerhande over de oorzaak van 

deze wateroverlast liepen weer 

sterk uiteen. De strafste uit-

spraak vond ik dat het maar 

eens gedaan moest zijn met 

eigenaars die moeilijk deden bij 

onteigening van de gronden 

waar wachtbekkens gepland zijn. 

Zelfs het parlement werd inge-

schakeld met een vraag over het 

verplicht onteigenen van erosie-

stroken. 

Vele beleidsmensen begrijpen 

nog steeds niet dat praten 

werkt. Laat mensen meedenken 

en laat ze zoeken naar oplossin-

gen om bepaalde problemen aan 

te pakken. 

Daarom ben ik ook fier op ons 

project “Onze Dommel”. Door 

met elkaar te praten en te over-

Dit najaar lanceerde de watering de 

eerste fase van haar nieuwe website. 

Als modern, openbaar bestuur kan 

een eigen webstek natuurlijk niet 

langer uitblijven.  

Helemaal uniek is dat je via de websi-

te de ruimingswerken zal kunnen 

opvolgen. De volledige planning per 

deelgemeente kan je terugvinden via 

de maaikalender. Indien je suggesties 

hebt voor verbeteringen, mag je ons 

steeds op de hoogte brengen via  

info@wateringdedommelvallei.be.   

Bovendien kan je op de website ook 

informatie vinden over lopende projec-

ten, het bestuur of de wetgeving in ver-

band met waterlopen.  

Ten slotte kan je je ook abonneren op 

de E-nieuwsbrief. Dan ontvang je het 

laatste nieuws per e-mail. 

Woord van de voorzitter 

Watering De Dommelvallei innoveert!  
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De machinale ruimingswerken worden dit jaar uitgevoerd door aannemingsbedrijf  

Gebr. Van de Ven B.V., Kanaalstraat 95 in Someren (Nederland). Hij zal omstreeks 

eind december de werken beëindigen. Vanaf dit jaar kan u de ruimingswerken  

volgen op www.wateringdedommelvallei.be  

V.U. Johan Hillen, Industrieweg 8 bus 3, 3990 Peer 

Neem dus snel een kijkje op  

www.wateringdedommelvallei.be 

leggen bereiken die breed ge-

dragen compromis over het 

beheer van de Dommel.  

Dat vrijwilligheid enorme troe-

ven kan hebben, staat ondertus-

sen wel vast. Natuurlijk niet bij 

grote ingrijpende maatregelen 

zoals een wachtbekken, maar 

wel bij erosiestroken en beek- 

randen en kleinere waterbergin-

gen. Dit hebben de watering van 

St.-Truiden en wij ondertussen 

al bewezen . 

Geef de lokale waterbeheerders 

een degelijke structuur en laat 

ze de plaatselijke problemen 

aanpakken. Geef ze hiervoor 

een eerlijke vergoeding van wie 

dan ook, dan zullen er al veel 

problemen opgelost worden. 
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Er komen in onze streken steeds meer 

uitheemse planten en dieren voor, ook 

„exoten‟ genoemd. Dit zijn soorten die 

hier normaal niet voorkomen én die hier 

niet „op eigen kracht‟ zijn geraakt. Ze 

werden ingevoerd, bijvoorbeeld voor de 

kweek, of ze kwamen eerder toevallig 

hier via schepen.  

De watering heeft, met financiële steun 

van de provincie Limburg, de strijd aan-

gevat tegen de Reuzenbalsemien. Deze 

éénjarige plant is makkelijk te herkennen 

aan de roze tot witte bloemen die van 

juli tot september bloeien. Ze verspreidt 

zich zeer snel door de wegspringende 

zaden.  

Door haar explosieve groei verdringt en 

verstikt ze niet alleen onze eigen planten-

soorten, maar ook alle fauna die erin 

leeft. Bovendien sterft de plant in het 

najaar volledig af zodat tijdens de winter-

maanden de onbegroeide taluds niet 

beschermd zijn tegen erosie, met verzak-

kingen tot gevolg.  

Het proefproject in Peer situeert zich 

vanaf de oorsprong van de Dommel tot 

aan de Croxdijk. De planten werden in 

juni gemaaid, vóór de zaadvorming. De 

laatbloeiers werden in de loop van de 

ken, aangezien de verspreiding van zaden 

op die manier voorkomen wordt. 

U kunt zelf ook meehelpen in de strijd 

tegen exoten door ze te voorkomen, te 

herkennen, te melden en/of te bestrij-

den. 

volgende maanden verwijderd. Na 2 jaar 

hopen we deze exoot onder controle te 

krijgen. 

Wanneer het proefproject succesvol blijkt, 

willen we alle waterlopen stukje bij stukje 

aanpakken. Het is belangrijk om bij de bron 

te beginnen en zo stroomafwaarts te wer-

Jacht op exoten geopend  

van een succes spreken. Vandaar ook dat het 

project „Beerkandenbeheer‟ genomineerd 

werd voor de wedstrijd „Prima Plattelands-

project 2010‟. 

Deze wedstrijd werd In het voorjaar van 

2010 gelanceerd door het Vlaams Ruraal 

Netwerk. Hierbij ging men op zoek naar de 

beste plattelandsprojecten en –activiteiten in 

Vlaanderen die werden gesubsidieerd via het 

Vlaams Programma voor Plattelandsontwik-

keling 2007-2013 (PDPO II).  

Na de provinciale selectie selecteerde de 

internationale jury per thema de 5 beste 

projecten voor gans Vlaanderen. 

In het thema „Zorg voor natuur en biodiv-

Hoewel er nog één jaar te gaan is, 

werd de doelstelling en de kaap van 

30 km beekranden reeds gehaald! 

Dankzij de medewerking van de tal-

rijke landbouwers kunnen we dus 

ersiteit‟ werd ons project „Beekranden-

beheer in het stroomgebied van de 

Dommel en de Warmbeek‟ geselec-

teerd.  

Tussen 1 oktober en 15 december kan 

iedereen stemmen op zijn favoriet en 

dit op de website http://lv-

vlaanderen.be/vrnwedstrijd.  

De winnaars worden op 14 januari 

2011 bekend gemaakt op de landbouw-

beurs Agriflanders.  

Beekrandenbeheer genomineerd voor Beste Plattelandsproject 2010  

Kijk op www.beekranden.be 

voor meer informatie. 

http://lv-vlaanderen.be/vrnwedstrijd
http://lv-vlaanderen.be/vrnwedstrijd


Nieuw project “Onze Dommel” 
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In het verleden werd de Dommel 

in een nauw keurslijf gedwongen. 

Ingrepen zoals het rechttrekken 

van de waterloop, het vastleggen 

van de oevers, de realisatie van 

stuwen,... werden destijds noodza-

kelijk geacht voor een versnelde 

afvoer en de intensivering van 

landbouw in de vallei.  

Deze ingrepen hebben echter 

veelal een negatieve impact op 

ecologische kwaliteit van het wa-

tersysteem en kwamen niet altijd 

de landbouw ten goede. Het plaat-

selijk verhogen of herstellen van 

de structuurkwaliteit is dan ook 

essentieel om de milieukwaliteits-

doelstellingen, zoals bepaald in het 

decreet integraal waterbeleid en 

de Europese Kaderrichtlijn Water, 

te behalen. De VN riep bovendien 

2010 uit tot het Internationaal Jaar 

van de Biodiversiteit. Dit betekent 

dat alle bewoners van de planeet 

en de overheden voor een uitda-

ging staan van formaat: het verlies 

aan biodiversiteit een halt toe 

roepen.  

Daarop ontstond het idee om 

samen met alle waterbeheerders, 

landbouwers, natuurverenigingen 

en de bewoners te zoeken naar 

nieuwe acties om de biodiversiteit 

in en rond de Dommel te bevor-

deren.  

Het innovatieve van dit project-

voorstel is het feit dat we vanaf 

nul beginnen, waarbij we niet 

uitgaan van uitgewerkte plannen, 

maar van de input van het publiek. 

De doelstelling is om via verschil-

lende sessies naar oplossingen te 

zoeken die voor iedereen aan-

vaardbaar zijn en bovendien resul-

teren in concrete acties. Vandaar 

ook een warme oproep aan ieder-

een die leeft, woont en werkt 

rond de Dommel om te komen 

meedenken in één van de sessies. 

Concrete uitnodigingen volgen 

later nog. 

Dit project kan een voorbeeld zijn 

voor andere waterbeheerders. 

Zowel de projectmethodiek als de 

effecten op de biodiversiteit zullen 

geëvalueerd worden. 

Dit project wordt gefinancierd 

met steun van provincie Limburg, 

stad Peer, watering De Dommel-

vallei, Natuurpunt vzw en Isis vzw. 

ke gezondheidsproblemen en 

doden over de hele wereld. Dan 

spreken we nog niet over de lan-

ge, vermoeiende weg van en naar 

de besmette drinkplaats.  

In 2009 en 2010 stelde UNICEF 

België alles in het teken van drink-

water, sanering en hygiëne. UNI-

CEF België bedacht de Safe Water 

Box. Met deze box schenk je kin-

deren en hun familie de minimale  

Zuiver water, toiletten, en een 

basiskennis over hygiëne: voor 

ons in Europa lijkt dit evident. 

Maar wist u dat 875 miljoen per-

sonen (dat is 13% van de wereld-

bevolking) niet beschikken over 

een goede toegang tot zuiver 

water? Het gebrek aan drinkwater 

en de cycli van besmetting 

(contact met fecaliën, bacteriën, 

parasieten,…) veroorzaken talrij-

Safe Water Box van Unicef 
“Elke 20 

seconden 

sterft 1 kind 

door onzuiver 

water” 

Meer info op  

www.unicef.be/nl/page/wash 

hoeveelheid water die nodig is om 

gezond te leven (20 liter per per-

soon per dag).  

Het bestuur van de watering 

steunt deze actie, omdat elke 

druppel telt… De Safe Water Box 

is al beschikbaar vanaf 16 euro.  

 



T 011 61 17 56 

F 011 61 17 57 

E info@wateringdedommelvallei.be 

Een watering is, net als een gemeente, een zelf-

standig openbaar bestuur dat verantwoordelijk is 

voor het waterbeheer binnen haar gebied. De wa-

tering De Dommelvallei situeert zich in Noord-

Limburg in de gemeenten Hechtel-Eksel, Neerpelt, 

Overpelt en Peer. Ze bestrijkt een oppervlakte van 

1830 ha en wordt bestuurd door de algemene ver-

gadering, de beheerraad en de voorzitter. 

De watering staat in voor het beheer van de klei-

nere waterlopen (2de, 3de en 4de categorie) in het 

stroomgebied van de Dommel. Door beken op een 

goede manier te beheren, is het mogelijk een ge-

schikt waterpeil te bekomen. De uitdaging voor de 

moderne waterlopenbeheerder bestaat in het vin-

den van een evenwicht tussen de waterafvoerende 

functie en een respect voor de natuurwaarden en 

verschillende grondgebruikers in de beekvalleien.   www.wateringdedommelvallei.be 

Industrieweg 8 bus 2  

3990 Peer 

Oevererosie wordt voornamelijk 

veroorzaakt door menselijke facto-

ren:  

 Het oeverbeheer: door een aange-

paste begroeiing met een goed 

wortelstelsel op de oever kunnen 

heel wat problemen vermeden 

worden. 

 De rechtlijnigheid van onze grach-

ten: te snel afvoeren van het water 

zorgt voor uitschuring van de 

bodem, waardoor de taluds kun-

nen afkalven. 

 Te dicht ploegen tegen de oever: 

hierdoor verhoogt de instabiliteit 

van de oever met afkalven als 

gevolg. 

Het middel bij uitstek om erosie te 

beperken is een dichte vegetatie. 

Een goed ontwikkelde oevervegeta-

Oevererosie situeert zich langs de 

rand van grachten en waterlopen. 

Door een niet aangepast beheer 

kunnen oevers min of meer worden 

blootgesteld aan erosie en finaal 

bestaat het gevaar op het inkalven 

van de oever. 

tie vormt namelijk een goedkope en 

duurzame oeververdediging.  

De plantenwortels houden de bo-

dem vast. Bovendien zorgen planten 

voor verdamping waardoor het 

gewicht van de doorgewortelde 

bodem afneemt en de kans op af-

schuivingen verkleint. 

In de wetgeving is daarom een ver-

bod op gewasbeschermingsmiddelen 

voorzien binnen 1 meter van de 

waterloop. Bovendien is er tevens 

een verbod op grondbewerking van 

1 meter. 

Het naleven van deze beperkingen 

komt dus niet alleen de waterkwali-

teit ten goede, maar ook de kans op 

afkalvingen verkleint. 

Oevererosie: wat kan u doen? 

Opgelet! Gelieve bij betaling van de belastingen de 

gestructureerde mededeling te gebruiken. Op die manier 

kunnen wij uw betaling makkelijk registreren en 

misverstanden vermijden. Alvast bedankt! 


