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Op de laatste algemene vergadering van de 
watering De Dommelvallei werd ik verkozen 

tot voorzitter. Aan allen mijn welgemeende 

dank voor het vertrouwen.  
Als kersverse voorzitter wil ik vooral 

onderlijnen dat “een watering” een modern 
bestuur moet zijn dat vlot moet kunnen 

inspelen op alle aspecten van het 
waterbeheer. Het waterbeleid krijgt 

gestalte door de provinciale, gewestelijke 

en zelfs europese wetgeving . Toch zal de 
uitvoering op het terrein uiteindelijk 

moeten gebeuren door een lokaal bestuur. 
Lokale besturen hebben het meest contact 

met de basis, kennen de plaatselijke 

gevoeligheden en hebben een onmisbare 
terreinkennis. 

Daarom is het van belang dat we in de 
natuurgebieden projecten kunnen aansnij-

den voor waterbuffering. In de landbouw-
zones zal aandacht geschonken worden 

aan de start van het beekrandenbeheer. 

Als we vaststellen dat in Nederland vele 
kilometers randenbeheer gerealiseerd 

werd, dan ben ik ervan overtuigd dat dit 
hier ook moet lukken. Met de huidige 

beheerovereenkomsten van de VLM moet 

dit leiden tot een win-win situatie.   Ook 
moeten vismigratieknelpunten opgelost 

worden door watervallen te vervangen door 
vistrappen. U stelt vast dat de opdracht van 

een watering meer is dan alleen het ruimen 

van de beken. Maatregelen treffen, die 
plaatselijk gedragen worden en  waar alle 

sectoren  zich in kunnen vinden, wordt de 
grote opdracht van de watering 

Tenslotte wil ik Eddy in de bloemen zetten 
die al 25 jaar in dienst is. 3 jaar als 

werkleider en 22 jaar als ontvanger-griffier. 

Hij is begaan met de watering en heeft 
talrijke projecten begeleid. 

Ook kunnen we stellen dat Eddy als 
ontvanger de kas gezond heeft gehouden. 

Dus namens de gehele beheerraad 

proficiat! Op naar de volgende 25 jaar . 
 

Veel leesplezier! 
 

  
  

 

 
 

Dankwoord  

Langs deze weg willen we Benny Vangansewinkel 
bedanken voor zijn inzet als voorzitter tijdens de 

voorbije zes jaar. Het waren zeker niet de gemak-

kelijkste jaren voor de watering. De vernieuwde 
wetgeving, samen met de opmaak van waterbe-

leidsplannen, brachten een ommekeer in het water-
beleid en dit alles moest in goede banen geleid 

worden. Door andere werkzaamheden en zijn over-

volle agenda kon Benny het voorzitterschap niet 
meer combineren met andere bezigheden. Als 

beheerraadslid zal de watering nog gebruik maken 
van zijn kennis en ervaring. 

 
Ook dank aan Jef Kelchtermans en aan Jef 

Meermans die samen vele jaren deel uitmaakten 

van de beheerraad en hun taak met veel plezier en 
inzet hebben vervuld. 

 
 
 

Heb je vragen, wens je informatie of bijkomende 
inlichtingen? 
 
Aarzel niet, neem contact op met: 
 
Johan Hillen, voorzitter 011/601309 
Theuwis Jan, ondervoorzitter 011/641932 
Kantoor: Eddy Kesters, ontvanger-griffier  
      Tel. 011/611756 
      Fax 011/611757 
      Dommelvallei@ping.be 

De machinale ruimingswerken worden dit jaar 

uitgevoerd door bvba Jean-Pierre Dewit & zoon, 
Begonialaan 23, 3910 Neerpelt. De aannemer zal 

omstreeks half oktober de werken aanvatten. De 

werken moeten rond 15 december voltooid zijn.  
 

Wist je dat… 
 
 het water 3900 jaren in de oceanen verblijft 

alvorens te verdampen en dan slechts 12 dagen in 

de dampkring doorbrengt; 
 als een regendruppel neervalt het 14 dagen 

duurt om via beken en rivieren terug naar de 

oceaan te vloeien; 
 als een regendruppel naar de diepe grondwa-

terlagen doordringt, deze daar 10.000 jaar verblijft 
voordat zij terug in de oceaan vloeit; 
 de kringloop van het water bijgevolg 13900 

jaren en 26 dagen kan duren; 
 we daarom zorgzaam moeten omspringen met 

water.  
 



 

 

Beekrandenbeheer: landbouwers werken actief mee! 

 

Iedereen onderschrijft het belang van proper 

en schoon oppervlaktewater. De ganse 
gemeenschap is ermee gebaat: het milieu, de 

natuur, de mensen, de industrie, de  
landbouw… De zorg voor schoon 

oppervlaktewater is dus een bekommernis voor 

ieder van ons. 
Daarom heeft de watering De Dommelvallei, 

samen met de stad Peer, de provincie Limburg 
en de Vlaamse landmaatschappij (VLM) 

landbouwers aangespoord actief mee te 
werken aan het beekrandenbeheer. Door de 

aanleg van een bufferstrook tussen enerzijds 

de 
waterloop en anderzijds de weiden en akkers zal de uitstoot van verontreinigde stoffen zoals 

meststoffen en sproeimiddelen naar het oppervlaktewater tot het minimum beperkt worden. Het 
aanleggen van dergelijke beekranden heeft uiteraard een positieve invloed op de waterkwaliteit van de 

waterlopen. 
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Momenteel wordt er een pilootproject uitgevoerd langs de 

Bollisenbeek te Peer. Over een afstand van bijna 3 km hebben de 

aanpalende landbouwers actief meegewerkt om bufferstroken langs 
de waterloop te realiseren. Al de afrasteringen worden 6 meter van 

de waterloop geplaatst, de bufferstroken of beekranden worden 
ingezaaid met een streekeigen grasmengsel. Op deze stroken wordt 

niet gemest en ze zijn vrij van chemische producten. De 

beekranden worden gemaaid, gehooid en afgevoerd. De watering 
zal trachten het beheer van deze bufferstroken, samen met de 

landbouwers, te coördineren. 
 

De landbouwers die wensen mee te werken aan het 
beekrandenbeheer krijgen hiervoor een vergoeding van de VLM. 

Het project wordt mede financieel ondersteund door de Stad Peer 

en de provincie Limburg.  

 

Met dit pilootproject kunnen landbouwers bekijken in hoeverre het beekrandbeheer kan geïntegreerd 

worden in een hedendaags landbouwbedrijf. Eventuele bijkomende moeilijkheden kunnen tijdig 

opgelost worden. We richten ons in de nabije toekomst vooral op kennisvergaring en 
kennisverspreiding. De watering onderhoudt ook nauwe contacten met Nederlandse waterschappen 

en de watering van St. Truiden waar met succes werd gestart met beekrandenbeheer. Indien de 
resultaten positief zijn zal dit initiatief zeker navolging krijgen in de regio. 

 

Landbouw en milieu staan meermaals op gespannen voet met elkaar. De sterkte van het project 
bestaat uit het feit dat de landbouwers zelf de handen in elkaar slaan om milieu en landbouw samen 

te brengen. Dit zal het draagvlak en het imago van de landbouw bij de bevolking ongetwijfeld ten 
goede komen en zijn er enkel maar winnaars: de landbouw, de boer, het milieu, het landschap, enz…  

 
Meer informatie over beekrandenbeheer? 
Johan Hillen, voorzitter: 011/601309 

Vlm:011/298700 
 
Enkele sites: 
www.vlm.be 
www.ehorizon.be 
www.randenbeheerbrabant.nl 
www.samenwerking-land-en-water.be 

Verantwoordelijke uitgever: Johan Hillen, Industrieweg 8 bus2 – 3990 Peer 

  

 
 

 

 

  

 

  


