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Job in de kijker…. de rattenvanger
van de watering
WOORD VAN DE
VOORZITTER
De tweede nieuwsbrief van onze watering
viel ook bij u in de bus. Naar alle waarschijnlijkheid - en dat is minder leuk - samen met uw belastingsaanslag.
Samen met de toelage van de gemeenten
en de provincie is deze
bijdrage
broodnodig om de watering te laten
functioneren en het bekenstelsel goed te
onderhouden.
Een nauwgezet budgetbeheer, een verfijnde begroting en een efficiëntere ruiming
maken het mogelijk om de wateringslasten
voor de aangelanden, ondanks de
toenemende kosten, in 2002 niet te laten
stijgen.
Bijna 61.000 meter geklasseerde waterlopen en ongeveer 33.000 meter ongeklasseerde waterlopen werden dit jaar in de
planning opgenomen. Deels worden de
ruimingswerken
uitgevoerd
door
aannemers en deels in eigen beheer. De
werken in eigen beheer gebeuren manueel
door onze arbeiders.
Ook een uitbreiding van het toegankelijkheidsproject zal voor komend werkjaar
gepland zijn. Maar hierover lees je meer in
deze nieuwsbrief.
Ondertussen doet het voorjaar met haar
zonnige dagen ons vlug vergeten dat we
een heel natte winterperiode achter de rug
hebben. Februari 2002 staat geboekstaafd
als de natste maand ooit gemeten! In
Neerpelt-centrum stond het water toen
weer op een kritiek punt! De waterlopen
konden de massale toevoer bijna niet
verwerken.
De steeds toenemende
piekdebieten nopen ons te gaan nadenken
over het waterbeheer in het hele
stroomgebied. We zullen in de toekomst
meer dan ooit moeten plannen hoe we met
water zullen omgaan.
Benny Vangansewinkel, voorzitter

Het beheer van waterlopen is meer dan het uitvoeren van
maaiwerken. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de
verdelging van de muskusratten, de zwarte en bruine
ratten. Jos Brouns is de rattenvanger van de watering. Hij
is verantwoordelijk voor de verdelging van deze
schadelijke dieren in de vallei van de Dommel en de Bollisenbeek te Peer, Houthalen-Helchteren en een gedeelte
van Hechtel-Eksel.

De milieuvriendelijkheid van de bestrijding verdient de
nodige aandacht; er wordt geen vergif in de natuur gelegd. Jos heeft een uitgebreid netwerk van 200 fuiken
opgesteld in de beken. Dit zijn ijzeren vangkooitjes die
geplaatst worden in pvc-buizen die op hun beurt in het
talud van de waterloop worden gegraven. Er wordt dus
een vluchtpijp nagebootst.
Soms, maar eerder bij uitzondering, is het nodig klemmen
uit te zetten. Dit gebeurt zeer zorgvuldig en slechts tijdelijk zodat er geen andere dieren in gevangen kunnen worden. Daarnaast geeft de rattenvanger ook advies aan
particulieren voor de bestrijding van ratten op privéterrein.
De rattenbestrijding is een zeer intensief werk en vraagt
een uitgebreide vakkennis en ervaring om de populatie
onder controle te houden en wie weet misschien ooit
geheel te verdelgen.
Op de keerzijde vind je meer informatie over rattenbestrijding.

RUIMINGSWERKEN 2002
Onlangs werd begonnen met de ruimingswerken. Deze
werken behelzen een eerste ruiming die bestaat uit een
grondige controle van de waterlopen, het verwijderen
van overtollige bodembegroeiing (Holvensebeek en
Bollisenbeek) en maaiwerken in natuurgebieden.

Wat zijn…
die witte paaltjes langs de beken?
Velen vragen zich ongetwijfeld af waarom de halfhoge paaltjes met wit geverfde kop aan de zijkant
van de Dommel of haar zijriviertjes staan.
Is het een zoveelste meetpunten-netwerk? Of een
wegwijzer voor ruimingswerken?
Niets van dit alles; bij elk paaltje vindt onze
rattenvanger zijn rattenfuiken gemakkelijk terug.

Rattenbestrijding en wetgeving
De bestrijding van de muskusratten wordt
geregeld in verschillende wetten. Iedereen,
zowel de eigenaar, de huurder of de
gebruiker is op zijn terrein verantwoordelijk
voor de verdelging van ratten. Dit geldt ook
voor de bestrijding van de bruine rat. De wet
bepaalt eveneens de verplichting om de
aanwezigheid van ratten te melden aan de
gemeente.

Enkele weetjes over muskusratten
√ De muskusrat werd in Europa ingevoerd vanuit Noord-Amerika door bontkwekers die hier een winstgevend
zaakje dachten op te zetten.
√ De muskusrat heeft in onze streek nauwelijks natuurlijke vijanden die de muskusrattenpopulatie in de hand
kunnen houden.
√ De volwassen muskusrat wordt ongeveer zestig centimeter lang, staart inbegrepen. Een volwassen dier
weegt anderhalve kilo.
√ Muskusratten zijn hoofdzakelijk planteneters. Het liefst eten ze waterplanten en landbouwgewassen.
√ Elk jaar kan één koppel tot twintig jongen voortbrengen. In de winterperiode worden soms winterhutten
gemaakt van plantaardig materiaal.
√ In de taluds, oevers en dijken van waterlopen graven de muskusratten pijpen en holen. Eén muskusrat
verzet jaarlijks ongeveer één kubieke meter grond.
√ Muskusratten zijn niet agressief, ze vallen geen mensen of dieren aan, tenzij ze in het nauw gedreven
worden.
Meldingen
De melding van muskusratten kan U doen op het gemeentehuis of bij de watering.
Meer informatie over de muskusrattenverdelging: Provinciebestuur Limburg – Ben Simons (provinciaal
coördinator muskusrattenbestrijding) tel. 011/237374

Een nieuwe werfwagen
De aankoop van een werfwagen zorgt voor
meer comfort voor onze mensen op het terrein.
Vooral tijdens de wintermaanden en met
regenweer zal de wagen goed van pas komen.

Toegankelijkheid langs waterlopen
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 worden de waterlopen, in nauw overleg met de aanpalenden, systematisch toegankelijk gemaakt voor ruimingsmachines. Dit
jaar werden de Gortenloop en de Ondergortenloop te
Overpelt en de Dommel te Peer toegankelijk gemaakt.
Heb je vragen, wens je informatie of bijkomende
inlichtingen?
Aarzel niet, neem contact op met:
* Benny Vangansewinkel, voorzitter tel. 011/791238
* Theuwis Jan, ondervoorzitter tel. 011/641932
* Kantoor: Eddy Kesters, ontvanger-griffier
Tel. 011/611756
Dommelvallei@ping.be

De voorzitter overhandigt de sleutels

