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OORD VAN DE
VOORZITTER
We mogen fier zijn dat ons project
“beekrandenbeheer”
door
Europa
is
goedgekeurd. Er is heel wat water door de
Dommel gevloeid voor het zo ver was. Dit
lag zeker niet aan de kwaliteit van het
project, maar eerder aan de verdeling van
de financiële middelen onder de vele
Europese projecten. Inmiddels hebben we
Annelies Gorissen aangeworven om dit
project tot een goed einde te brengen.
Verschillende andere waterbeheerprojecten
staan momenteel op stapel.
Zo werd een stuw geplaatst om het
dommelwater in het landbouwgebied
Siberië te Peer langer vast te houden.
Hierdoor voorkomen we verdroging en
moeten de aanpalende velden minder of
niet beregend worden. De stuw wordt
bediend door de betrokken landbouwers.
Op vlak van natuurontwikkeling draagt de
watering ook haar steentje bij; plannen
werden opgemaakt voor natuurherstel aan
de Dommel en er zal werk gemaakt worden
van de vernatting van het natuurgebied ’t
Plat te Overpelt.
Momenteel onderhandelen we met verschillende gemeenten om de ruimingswerken
gemeenschappelijk aan te besteden. We
trachten dit dossier voor de ruimingen
2009 rond te krijgen.
De gemeenten en wateringen zullen zich
meer gaan toeleggen op de verdelging van
de bruine rat. Meer hierover kan je lezen in
deze nieuwsbrief.
Ondertussen staat de tijd niet stil. Jos
Brouns is 25 jaar in dienst bij de watering.
Naast het ruimen van de beken is Jos beter
bekend als de rattenvanger in Peer. Dit
jubileum werd op gepaste wijze gevierd
met een reisje, een etentje en een leuk
geschenk. Proficiat Jos!
U ziet dat we op de watering niet stil zitten
en dit mede door een goede samenwerking
van de beheerraad en het personeel.
Veel leesplezier!

De
Vlaamse
Milieumaatschappij
kan
de
mogelijkheid op overstromingen van de waterlopen
voorspellen. Door rekening te houden met de
gevallen neerslag en de neerslagverwachting
kunnen overstromingen gesimuleerd worden. U
vindt de overstromingsvoorspeller op de website
www.overstromingsvoorspeller.be. Hier kan u online
het actuele peil opvolgen van de Dommel en de
Holvensebeek en ziet u een voorspelling van het
waterpeil voor de komende drie dagen.

Ruimingswerken
De machinale ruimingswerken worden dit jaar
uitgevoerd door bvba Jean-Pierre Dewitte & zoon,
Begonialaan 23, 3910 Neerpelt. Hij zal omstreeks
eind december de werken beëindigen.

Dommelwater ophouden…
Als het nuttig is en loslaten indien nodig. Dit
gebeurde in het landbouwgebied Siberië te Peer.

Het project beekrandenbeheer
krijgt een gezicht…
Annelies Gorissen werd door de beheerraad aangesteld als projectleider voor het beekrandenbeheer.
Zij woont in Zonhoven en is bio-ingeneur van
opleiding. Haar taak bestaat er voornamelijk in
contacten te leggen met landbouwers en de
Limburgse wateringen om hun te sensibiliseren en
te helpen bij de aanleg van beekranden.
Zij is bereikbaar op het kantoor van de watering of
telefonisch 0474/898352.
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
Annelies Gorissen (beekranden)
Tel. 011/611756 - Fax 011/611757
Dommelvallei@ping.be

De gemeenten en wateringen hebben zich de laatste jaren
toegelegd op de verdelging van muskusratten. In elke
gemeente en watering werd een rattenvanger aangesteld
die instond voor de bestrijding van muskusratten. Een
intensieve en jarenlange vangstmethode leidde tot de bijna
volledige uitroeiing van de muskusrat in de regio.
Vanaf 2008 werd deze taak overgenomen door de Vlaamse
overheid. Momenteel merken we dat de populatie van de
bruine ratten sterk toeneemt.
De bruine rat (rioolrat) is een knaagdier. Het dier komt van
oorsprong uit Oost-Azië en is in de achttiende eeuw voor
het eerst waargenomen in West-Europa. Via handelsroutes
en scheepvaart is hij inmiddels over heel de wereld verspreid.

Ratten in de val !!!

Waarom ratten bestrijden?
Ratten worden bestreden omwille van hun graafschade aan dijken, oevers, wegen en andere
constructies. Daarnaast veroorzaken ze ook een belangrijke vraatschade. Zowel landbouwgewassen
(maïs, graan, bieten,..) als de natuurlijke plantengroei moeten eraan geloven.
De bruine rat vreet en vervuilt voedselvoorraden van vee en kleinvee. Ze knaagt aan allerlei
verpakkings en isolatiemateriaal en zelfs aan elektrische bedrading.
Naast materiële schade zijn ratten ook drager van allerlei ziektekiemen die overgedragen kunnen
worden naar vee, huisdieren en mensen.
De bestrijding van de bruine rat is geen sinecure. Ze is schuw en slim. Deze ratten leven verspreid in
het veld, langs waterlopen en riolen. Zelfs in en rond bewoonde omgevingen gedijen ze goed.
De bestrijding.
Voorkomen is beter dan genezen! Ratten zijn steeds op zoek naar voedsel. Zorg ervoor dat
voedselvoorraden en voedselafval steeds afgeschermd worden. Wettelijk is iedereen verantwoordelijk
voor de bestrijding van deze dieren op zijn eigendom.
De bestrijding gebeurt, al naargelang de plaats, mechanisch (met vallen of klemmen), met vergif of
vallen.
Elke particulier moet op eigen terrein de bruine rat bestrijden. Om de mensen bij te staan kunnen zij
beroep doen op de gemeentelijke rattenvanger. Indien u bruine ratten opmerkt en beroep wenst te
doen op deskundig advies van de rattenvanger kan u dit melden bij de gemeente.
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