
  

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrieweg 8 bus 1   –   3990 Peer                      1ste jaargang nummer 1 

Inderdaad, U heeft de eerste “nieuwsbrief” 

van onze watering  in handen.  

 
Een wat bescheiden blad dat halfjaarlijks 

zal verschijnen voor de 1.600 ingelanden, 
met name de particuliere eigenaars, de 

landbouwers, de terreinbeherende natuur-
verenigingen en uiteraard ook de overheid, 

zoals de gemeenten, de provincie Limburg 

en het Vlaamse Gewest. Iedereen dus die 
van ver -maar meestal van dichtbij- met de 

watering te maken heeft, wordt  op de 
hoogte gehouden. 

  

Voor de meeste mensen is een watering 
trouwens een vreemde eend. Is het een 

een vzw, een intercommunale of iets 
anders? Wat doet een watering? Wat zijn 

haar opdrachten, doelstellingen en beleids-
opties? Wie beheert een watering? Wie kan 

ik aanspreken bij een probleem? 

Vele vragen die we door een nieuwsbrief 
trachten te beantwoorden.  

 
Daarnaast is het ook een manier om 

contact te houden met onze ingelanden. 

We zullen U inlichten over onze werken en 
projecten. Meer nog, we willen met jullie 

een dialoog opgang brengen hoe „het 
waterbeheer van morgen‟ eruit zal zien. 

 
Kortom, we willen meer betrokkenheid 

creëren van de mensen en de maatschappij 

bij het waterbeheer.  
  

Als moderne waterbeheerder willen we 
vandaag, meer dan ooit, rekening houden 

met talrijke functies van een beeksysteem  

zoals wonen, landbouw natuur, recreatie, 
enz..  

 
Veel leesplezier.  

 

Benny Vangansewinkel, voorzitter 

   
 

 

 

 

Onlangs werd Clement Lemmens gehuldigd tot ere-

voorzitter van de watering “De Dommelvallei” Clement 

was actief vanaf de oprichting van de watering in 1959. In 
1972 werd hij gekozen tot voorzitter. 

Door zijn jarenlange betrokkenheid bij het beleid van het 
waterbeheer in de Dommelvallei heeft Clement een hele 

evolutie meegemaakt. Mede door zijn toedoen werd de 
watering in de loop der jaren dikwijls als voorbeeld 

aangehaald. Dat was onder meer het geval door de 

drainage van landbouwgronden, de bouw van een van de 
eerste vistrappen in Vlaanderen, de eerste omlegging en 

meandering van een waterloop in Limburg, de 
herinrichting van de dommel en het proefproject 

„alternatieve ruiming‟. 

 
Na 41 jaar heeft Clement de voorzitterssjerp doorgegeven 

aan Benny Vangansewinkel, landbouwer uit Peer. 
 

Bij de huldiging werd ook het nieuwe logo voorgesteld. 
 

 

 
 

 

WOORD VAN DE 

VOORZITTER 

Clement Lemmens erevoorzitter 
van de watering 

Wat is een watering? 
 

Een watering is een overheidsinstelling die instaat voor het 
beheer van waterlopen. De watering De Dommelvallei is 

bevoegd voor het beheer van een groot gedeelte van de 

Dommel en haar zijbeken. De voornaamste zijbeken zijn de 
Holvensebeek, de Gortenloop, de Bollisenbeek en de 

Peerdeloop. 
 

Samen beheert de watering ongeveer 100 km. waterlopen 

in de gemeenten Neerpelt, Overpelt, Peer en Hechtel-Eksel. 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Door de rechttrekking van de Dommel en de versnelde afvoer van het regenwater schuurde de bodem de 

Dommel te Peer uit. Dit betekent dat de Dommel ongeveer 70 cm dieper werd. De gevolgen hiervan 
bleven dan ook niet uit: bruggen verzakken, de taluds kalven af en het natuurgebied van de Dommelvallei 

wordt onnodig gedraineerd. Na overleg met de betrokken overheden (gemeenten, provincie, Vlaams 

Gewest) en belangengroepen (natuurverenigingen en landbouw) werd besloten om in een  eerste  fase  de  

Een kleine bodemval die verdere uitschuring moet verkomen 
 
 

 

Schade bij ruimingswerken voorkomen !! 
 
Door allerlei hindernissen langs de waterloop zoals afrasteringen, sloten en 

weggrachten moeten de machines bij de ruimingswerken meermaals dwars 
door weilanden en akkers rijden. Dit berokkent dikwijls onnodige 

spoorvorming en schade op de percelen.  

Om dergelijke schade te voorkomen werden enkele proefprojecten 
gerealiseerd waarbij de watering alle grachten en sloten langs de 

waterloop overkoepelde. De gebruiker maakte op zijn beurt poorten aan 
de afrasteringen die haaks op de waterloop staan. 

De proefprojecten gebeurden op een gedeelte van de Holvensebeek, de 
Dommel en de Houterstraatloop en werd door de aanpalende gebruikers 

goed onthaald. 
 

Wie bestuurt de watering? 
 

De watering wordt bestuurd door een beheerraad 
van 11 mandatarissen die telkens voor 6 jaar worden 
verkozen. 
 
Voorzitter:         Benny Vangansansewinkel, Peer 
Ondervoorzitter:    Jan Theuwis, Overpelt 
Beheerraadsleden: Stefan Agten, Overpelt 

   Michel Broekx, Peer 
   Alfons Ceyssens, Peer 
   Hubert Fransen, Neerpelt 
   Jozef Kelchtermans, Peer 
   Joseph Meermans, Meeuwen 
   Albert Scheelen, Peer 
   Henri Thijs, Overpelt 
   Luc Winters, Overpelt 

Ontvanger-griffier:  Eddy Kesters, Overpelt 
 
Secretariaat:    Industrieweg 8 bus 2  
             3990 Peer  
     

RUIMINGSWERKEN 2001 
 

De machinale ruimingswerken beginnen op 
22 oktober 2001 en worden uitgevoerd door 

Timmermans Ad, Brakel 11 te NL Riel (tel. 

0031135181551) 
 

 
 

Herinrichting van de Dommel te Peer-Hechtel-Eksel 

bodem van de Dommel te verhogen. De werken bestaan 

uit de bouw van verschillende kleine bodemvallen 
(watervalletjes) die enerzijds tot doel hebben de bodem 

vast te houden en anderzijds natuurlijke aanzanding te 
bekomen. Alzo zal de waterloop op termijn weer terug 

een aanvaardbare diepte bekomen. 

De bodemvallen zijn gebouwd uit milieuvriendelijk hout 
en zijn niet hoger dan 12 cm zodat ze geen belemmering 

vormen voor de vissen. 
 

In een tweede fase zal een natuurlijk beekherstel in dit 
natuurgebied besproken worden. 

Heb je vragen, wens je 
informatie of bijkomende 
inlichtingen? 
 
Aarzel niet: neem contact 
op met de voorzitter, de 
ondervoorzitter of een van 
de beheerraadsleden. 
 
Je mag ook contact op-
nemen met het secretari-
aat: 
      011/611756 
      Dommelvallei@ping.be 

Deze werken behelzen het maaien van de 

bodem en de talud van de waterloop met 

een maaikorf of een klepelmaaier. 
De handruimingen in natuurgebieden zijn 

bijna voltooid. 
 


