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Graag houden we u via deze nieuwsbrief 

op de hoogte van wat er reilt en zeilt in 
onze watering. 

Enerzijds zijn we bezig met ver vooruit te 

kijken en plannen te maken. We denken 
hierbij aan de DuLo-waterplannen waar u 

in deze nieuwsbrief meer over leest. 
Anderzijds zijn we als klein openbaar 

bestuur ook begaan om onze dagdagelijkse 
opdrachten naar behoren uit te voeren.  

In eerdere nieuwsbrieven haalden we reeds 

aan dat dit niet gaat zonder onze 4 mede-
werkers, zowel in en rond de beek als op 

de administratie. Daarnaast kan ik ten volle 
steunen op de bestuursleden die de ogen 

zijn van onze watering. Zij sturen bij waar 

nodig, brengen ideeën aan; meestal 
geïnspireerd op aangeven van ingelanden 

of betrokkenen. Hieruit vloeien dikwijls 
goede en haalbare initiatieven voort. 

Zo werden in het verleden grote stukken 
waterloop ‘onafgebroken berijdbaar’ ge-

maakt, door op het rijpad naast de beek 

alle inkomende afwateringsgrachtjes in te 
buizen. Zo werd een efficiënter machinaal 

ruimen mogelijk en kunnen we de steeds 
duurder wordende ruimingen betaalbaar 

houden. Ook de grondeigenaars en gebrui-

kers waren content; het gerij in en uit de 
weide werd hierdoor ook fel verminderd.  

Een ander initiatief  van ons bestuur is de 
aanbesteding van de ruiming zo te om-

schrijven dat de aannemers de ruiming 

grotendeels op rupsen zullen moeten uit-
voeren. Dit ook weer om de schade door 

insporing te vermijden. 
De makkelijke aanspreekbaarheid van ons 

bestuur maakt dat onze watering kort bij 
de mensen staat en ook dikwijls als tus-

senstap naar de provincie of het Vlaams 

gewest fungeert; beleidsorganen die verder 
van de mensen staan. Met oog op een 

integrale samenwerking zullen we in dit 
opzicht ook steeds meer als uitvoerend 

orgaan en als verlengstuk van andere over-

heden kunnen functioneren; in de 21ste 
eeuw een niet te missen schakel in het  

waterlopenbeheer.  Veel leesplezier. 
Benny Vangansewinkel, voorzitter 

 
 

 

 

Een ruimere taak voor de watering 

De taak en de doelstellingen van de wateringen 
werd door een wet van 1957 vastgesteld. Deze, 

bijna 50 jaar oude en verouderde wetgeving, was 

dringend aan bijsturing toe. 
Een nieuw decreet voorziet in een meer aangepaste 

en eigentijdse taak voor de wateringen nl. de 
verwezenlijking van het integraal waterbeheer. 

 

Onze watering heeft echter niet op de aanpassing 
gewacht. De watering de Dommelvallei is jaren 

geleden gestart met de ideeën van het integraal 
waterbeleid te verweven in haar werking. Getuigen 

hiervan zijn verschillende projecten die u in één van 
onze nieuwsbrieven hebt kunnen lezen. Toch gaan 

we in de toekomst nog meer rekening moeten 

houden met deze nieuwe principes. We denken o.m 
aan: 

 

 vismigratieknelpunten oplossen; 

 hemelwater vertraagd afvoeren;   

 verdroging voorkomen, beperken of 
ongedaan maken; 

 ruimte geven aan water; 

 overstromingen voorkomen; 

 de natuurlijke werking van watersystemen 
behouden en herstellen;  

 
Om deze ideeën meer gestalte te geven is gestart 

met de opmaak van een duurzaal lokaal waterplan.  

Op de achterzijde kun je hierover meer lezen. 

Heb je vragen, wens je informatie of bijkomende 
inlichtingen? 
 
Aarzel niet: neem contact op met: 
Benny Vangansewinkel, voorzitter 011/791238 
Theuwis Jan, ondervoorzitter 011/641932 
Kantoor: Eddy Kesters, ontvanger-griffier  
      Tel. 011/611756 
      Fax 011/611757 
      Dommelvallei@ping.be 

 

De opdracht voor de toekomst: integraal waterbeheer is het 

samengaan van allerlei functies; vissen, watersport, toerisme, 

landbouw…  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbouwers laten water bezinken  
 
In een vorige uitgave van onze nieuwsbrief 
hebben we het al gehad over de kleine 
dammetjes die her en der in de waterlopen 
werden geplaatst. Deze dienen om het water op 
te houden en te laten bezinken zodat de 
grondwatervoorraad wordt aangevuld en het 
overtollige water niet te snel afvloeit. 
De watering heeft onlangs met de gemeenten 
Overpelt, Neerpelt en Peer een overeenkomst 
afgesloten om de stuwen te onderhouden, het 
gebruik aan te moedigen en bijkomende stuwen 
te plaatsen. 
 

 

Kleine dammetjes houden het water tegen en 
laten het bezinken 

Een netwerk van beken…  enkele bekende namen 
 

Jaarlijks zorgt de watering voor de ruiming van ongeveer 90 km waterlopen. Een netwerk 
van kleine en grote waterlopen. Velen zelfs hebben geen naam. Anderen zullen wel bekend 
in de oren klinken.  
De Dommel, als zijrivier van de Maas is de ader van de watering. 
In Overpelt is de Dommel en de Holvensebeek met de Grote Zeldert, de Hoeverderloop en 
de Gortenloop als belangrijkste zijbeken voor elke Overpeltenaar een begrip. 
 
In Peer en Hechtel-Eksel zijn de Bollisenbeek en de Dommel de voornaamste waterlopen. 
Met hun zijbeken zoals de Peerderloop, de Kleinbeek de Houtestraatloop de Hoeverwijerloop 
en de heidelossing vormen zij de belangrijkste waterlopen in dit gebied.  
 
 

Zorgzaam omspringen met water… 
Het DUurzaam LOkaal waterplan 
 

 

Iedereen is er zich van bewust dat water nu en in 
de toekomst meer en meer een kostbaar goed 
wordt. De gemeenten en de wateringen in de vallei 
van de Dommel hebben afgesproken samen te 
werken rond het beheer van water. Deze 
samenwerking leidt tot de opmaak van een 
duurzaam lokaal waterbeheerplan. Vasthouden, 
bergen en dan afvoeren zijn de sleutelwoorden. 
Alle aspecten van het water zullen aan bod komen. 
We denken  
 

Ook de rioleringsproblematiek, het afkoppelen en het bezinken van regenwater en het 
natuurvriendelijk beheer van de waterlopen komen in ruime mate aan bod. 
In het najaar van 2004 werd de eerste fase van het DuLo-waterplan werd onder ruime 
belangstelling voorgesteld in Overpelt  
Momenteel wordt de aanzet gegeven voor de uitwerking van een gedetailleerd actieplan. Dit 
plan wordt uitgewerkt door het studiebureel Ecorem ism de provincie en de lokale besturen 
en zal midden 2006 klaar zijn.  
Meer informatie hierover: 

Vzw streekplatform 011/ 640209 of Watering de Dommelvallei E. Kesters 011/611756 

De ruimingswerken worden dit jaar uitgevoerd door bvba Jean-Pierre Dewit & zoon, 
Begonialaan 23, 3910 Neerpelt. 


