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Eén beeld zegt meer dan
duizend woorden. Deze
nieuwsbrief staat dan ook in het
teken van realisaties. De
beekranden, de bevloeiing van
’t Plat in Overpelt, de aanleg
van een winterbed langs de
Dommel in Peer, e.d. zijn
werken waar we best op fier
mogen zijn.
We moeten dus de gemeenten,
het Limburgse provinciebestuur
en de Vlaamse Overheid
bedanken voor hun
medewerking en de financiële
ruggensteun die we voor deze
projecten mogen ontvangen.
Landbouwers,
natuurliefhebbers en burgers

betrekken bij het
waterlopenbeheer en zoeken
naar overeenkomsten was een
goede keuze. De aanpak van
‘Onze Dommel’ leidde tot een
gedragen actieplan en een
vlotte uitvoering van de
werken.
Er ontstond zelfs
nieuwsgierigheid bij andere
overheden. We mochten
meermaals onze werkwijze
voorstellen bij andere water–
en terreinbeheerders.
Ook tijdens de gesprekken over
de hervorming van het
waterbeheer (ons gebied werd
door de Minister Joke
Schauvlieghe uitgekozen als

Limburgs proefproject) legde
de watering het accent op
inspraak en
medezeggingschap.
Het voorbije jaar namen we ook
afscheid van drie medewerkers.
Ronny en Jan kunnen nu
genieten van hun pensioen. En
Annelies vond een nieuwe
uitdaging bij de provincie
Limburg. We wensen hen veel
succes toe!
Tot slot wil ik jullie uitnodigen
op het slotevenement van het
project ‘Onze Dommel’. Op
zaterdag 9 juni zullen we enkele
uitgevoerde projecten
bezoeken in Peer. We starten
om 1315u in ‘t Poorthuis. Na

Beekrandenbeheer: 32 km later!
Voor een terugblik op 3 jaar
‘Beekrandenbeheer’ zouden we
enkele pagina’s moeten
uittrekken. Maar het project
heeft zijn sporen zonder twijfel
nagelaten in het
landbouwlandschap.
Dankzij financiering van
Interreg, de provincie Limburg
en de gemeenten, werd het
mogelijk om het

beekrandenbeheer uit de
breiden naar het volledige
stroomgebied van de Dommel
en de Warmbeek.
3 jaar, 32 km en 62
deelnemende landbouwers
later kijken we terug op een
succes. Het project kreeg niet
alleen bekendheid in Limburg,
maar ook in de rest van

Vlaanderen leggen
landbouwers beekranden aan
op vrijwillige basis.
Samenwerking met
landbouwers stond centraal in
het project
‘Beekrandenbeheer’. Het
bestuur van de watering wil dan
ook alle landbouwers die
meewerkten bedanken.
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