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Beekrandenbeheer
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I N H E T S T R O O M G E B I E D VA N
D E D O M M E L E N D E WA R M B E E K

Integraal waterbeleid
Water is een systeem dat niet alleen de waterlopen,
maar ook het grondwater, de oevers en de valleien
omvat, evenals de planten en dieren die er leven. Dit
watersysteem herstellen, behouden en ontwikkelen
en het duurzaam gebruik ervan is de kerngedachte
van het integraal waterbeleid.

GEMEENTE

“Een mooie beekrand voor zuiver water:
landbouwers werken eraan!”

Integraal waterbeleid vraagt een nauwe samenwerking tussen de waterbeheerders op de verschillende
niveaus. Het watersysteem stopt namelijk niet aan
administratieve of bestuurlijke grenzen. Eveneens
worden de verschillende stakeholders bij het waterbeheer betrokken, zoals natuur, landbouw en industrie.
Het integraal waterbeleid gaat dan ook uit van een
gebiedsgerichte aanpak. De watersystemen worden
opgedeeld in stroomgebieddistricten, stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. De organisatie van
het waterbeleid gebeurt op elk van deze verschillende niveaus.
De contouren van het Vlaamse waterbeleid liggen
vast in het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli
2003. Het decreet Integraal Waterbeleid legt de
doelstellingen en de beginselen van het integraal
waterbeleid vast en roept een aantal instrumenten
(zoals oeverzones en watertoets) in het leven. Het decreet vertaalt de Europese Kaderrichtlijn Water naar
de Vlaamse wetgeving. De Europese kaderrichtlijn
Water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons
oppervlakte- en grondwater in 2015 in orde is. Ze
verplicht de lidstaten om duurzaam met water om te
springen.

IN HET KADER VAN HET INTERREG IVA-PROJECT ‘INTERACTIEF
WATERBEHEER IN DE GRENSREGIO VLAANDEREN-NEDERLAND’.
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Wat

Het project

Hoe

Beekranden zijn 6 meter brede grasstroken
langs waterlopen in landbouwgebied. Landbouwers
kunnen voor het beheer van beekranden een
beheerovereenkomst afsluiten bij de VLM (Vlaamse
Landmaatschappij). Deze overeenkomsten zijn
vrijwillig en duren 5 jaar.

Via een Europees project willen we verschillende
landbouwers motiveren om beekranden aan te leggen in aaneengesloten gehelen. Dit heeft niet
alleen voordelen voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit, maar ook voor het beheer van de grasstroken. We verlagen de drempel door de aanleg van de beekrand te verrichten en hulp te bieden
bij de administratie. Indien gevraagd, nemen we de
coördinatie van het beheer van de beekrand op ons.
Samen met de landbouwer zoeken we naar oplossingen voor allerlei praktische problemen.

Met dit project proberen we landbouwers actief te
betrekken bij de bescherming van aanpalende waterlopen. Het project beekrandenbeheer is een prachtig
voorbeeld hoe landbouwers en waterbeheerders de
handen in elkaar kunnen slaan om de kwaliteit van
het oppervlaktewater te verbeteren en het waterbeheer te optimaliseren.

In ruil voor het naleven van bepaalde voorwaarden
krijgen landbouwers een jaarlijkse vergoeding. Zo
mogen deze grasstroken niet worden bemest of met
gewasbeschermingsmiddelen behandeld. Bovendien
worden ze later gemaaid. De bedragen zijn gebaseerd op het productieverlies en de beheerkosten.

Het project ‘Beekrandenbeheer’ is een gemeenschappelijk initiatief van de watering De Dommelvallei, de
provincie Limburg en de gemeenten Bocholt, HamontAchel, Hechtel-Eksel, Lommel, Neerpelt, Overpelt en
Peer.

Het afsluiten van beheerovereenkomsten is bovendien
vrijwillig. Het succes van het project hangt dus volledig af van de samenwerking met landbouwers. Dat is meteen ook de sterkte van het project.
Samen met de boeren kunnen we op korte termijn
veel realiseren in het veld. Op die manier brengen we
lokaal en integraal waterbeleid in de praktijk.
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Waarom
Door de aanleg van beekranden worden meerdere
problemen tegelijk aangepakt.
De waterkwaliteit verbetert door de verminderde
afstroom van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In deze bufferstroken kunnen planten zich
volop ontwikkelen en dieren vinden er de nodige
beschutting. Waterlopen met beekranden vormen
bovendien fraaie groene linten in het landschap.
Tevens wordt rekening gehouden met praktische
zaken zoals het onderhoud van de waterlopen en de
bereikbaarheid van de percelen.

Waar
Het project speelt zich af in het stroomgebied
van de Dommel en de Warmbeek. Een
stroomgebied is een netwerk van kleinere waterlopen
die allemaal naar één bepaalde waterloop afstromen.
Het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek
strekt zich uit over de gemeenten Bocholt, HamontAchel, Hechtel-Eksel, Lommel, Neerpelt, Overpelt en
Peer.
Alle geklasseerde onbevaarbare waterlopen
van 1ste, 2de en 3de categorie komen in aanmerking
voor een beheerovereenkomst. De landbouwpercelen
moeten wel geregistreerd zijn bij het Agentschap
voor Landbouw en Visserij (ALV) en mogen niet in een
natuur- of bosreservaat of een uitbreidingszone van
een natuurreservaat liggen.

Meer info?
Contacteer vrijblijvend de projectleider:
Annelies Gorissen
T 0474 89 83 52
E info@beekranden.be
Of bezoek onze website:

www.beekranden.be

