
   
 

    
 

Peilgestuurde drainage en stuwen in de Noorderkempen 

DONDERDAG 1 DECEMBER 2022, WUUSTWEZEL 

Het gebied in en rond de agrobeheergroepen Essen-Kalmthout, Waterconservering Wuustwezel en 

Brechtse Heide ontsnapt er niet aan: droogtes enerzijds en stortregens anderzijds. Het is dus de 

uitdaging om water slimmer te gaan beheren: behouden bij droogte & vertraagd afvoeren bij pieken. 

Rond twee maatregelen voor een slimmer waterbeheer (stuwen en peilgestuurde drainage) voorziet 

Boerennatuur Vlaanderen, in samenwerking met Waterconservering Wuustwezel, Regionaal 

Landschap de Voorkempen en de gemeente Wuustwezel een demo en een infomoment. 

• Wie graag op het terrein de resultaten ziet, is welkom in de namiddag op een perceel waar stuwen 

en peilgestuurde drainage de waterhuishouding regelen (zie locatie hieronder). 

• Tijdens de avondsessie voorzien we meer informatie en tijd voor vragen/discussie:  

 

✓ We kijken we met Boerennatuur Vlaanderen in detail naar de werking van stuwen en 

peilgestuurde drainage. We duiden op praktische aandachtspunten en laten ook constructeur 

van stuwen Wim Buytaert aan het woord.  

✓ Regionaal Landschap de Voorkempen stelt zijn waterprojecten voor.  

✓ Subsidies via niet-productieve maatregelen (NPI’s) van het VLIF worden toegelicht.  

✓ Voor landbouwers uit of met gronden in Wuustwezel heb je deze avond ook de kans om 

aandachtspunten en/of probleemgebieden rond water door te geven aan schepen van 

landbouw May Aernouts. Deze kunnen zo mee in het geplande hemelwater- en droogteplan. 

Wie NPI-steun wilt aanvragen, kan dat die avond ook onder begeleiding! 

 
 

Datum 
Donderdag 1/12/2022 

Veld: 15u tot 15u30 
Zaal: 20u tot 22u30 

Info en inschrijving 
Gratis maar bij voorkeur 
inschrijven via deze link 

of 0476 33 30 53 
(Maaike) 

Locaties 
Veld: Over d’Aa, veldweg tegenover 

nummer 22, Essen 
 Zaal: De Ark, Achter d’Hoven 63, 

Wuustwezel 

 

 

https://forms.office.com/r/H2fbcvVahU


   
 

    
 

Programma  

N A M I D D A G 

15u00   Bezoek aan percelen met peilsturing en stuwen van Ben Peeters (zie plan met locatie) 

 

A V O N D 

20u00   Ontvangst en infosessies 

• Peilgestuurde drainage en stuwen  (Boerennatuur Vlaanderen) 

• Een slimme buisstuw (WB Projects, Wim Buytaert) 

• Lopende waterprojecten in de streek (Regionaal Landschap de Voorkempen) 

21u15   Tijd voor (aan)vragen en een rondje aan de toog 

• Overtuigd? Hulp bij aanvraag e-loket mogelijk (eID of ItsMe noodzakelijk en een idee van 

aantal stuwen en/of hectare om te vormen drainage) (Boerennatuur Vlaanderen) 

• Input hemelwater- en droogteplan gemeente Wuustwezel (schepen May Aernouts) 

• Discussie en vragen voor de sprekers 

22u30 Voorzien einde infomoment 

 

 

 

Dit infomoment kadert binnen het NPI-demoproject: ‘Samen investeren in meer boerennatuur’ 
 

 

Met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo 

 

Ook vanuit het LEADER-project ‘Drempels tegen droogte’  

 

En het project ‘Stille waters, diepe gronden’ wordt meegewerkt aan deze demodag 

  

Tot slot ondersteunt het LA-traject ‘Op Peil’ het luik rond peilgestuurde drainage  

 

 

 

http://www.vlaanderen.be/pdpo


   
 

    
 

B I J L A G E : L O C A T I E   P E R C E E L  V E L D B E Z O E K 

 

Peilgestuurde drainage en stuwen in veldweg tegenover Over d’Aa 22, Essen  

(GPS-coördinaten 51.467161, 4.480370) 

 

 


