
Bestuurlijke bijeenkomst “Grenzeloos sterk Merk(ske)” 
Mooiste wandeling van jaar, dat helaas niet doorgaat   
 
Aanstaande vrijdag, 16 oktober, stond er een bestuurlijke bijeenkomst en een wandeling in de vallei 
van het Merkske gepland. Binnen de organisatie is rekening gehouden met maatregelen tegen 
verspreiding van het CORONA virus. Echter, gezien de huidige ontwikkelingen rondom de situatie en 
de aanscherping van de CORONA maatregelen, is het niet verantwoord om het event door te laten 
gaan en is het hierdoor geannuleerd. De aangemelde bestuurders hebben vorige week hierover een 
korte berichtgeving ontvangen. 
 
Als onderdeel van het programma hadden we u 
graag geïnformeerd over het Integraal 
Waterproject Merkske en de waarden in de vallei 
van het Merkske laten zien. De wandeling “Flirten 
met de grens in de vallei van het Merkske” is 
immers in 2019 binnen de provincie Antwerpen 
uitgeroepen tot de mooiste wandeling van het jaar! 
Meer informatie over deze wandeling is te vinden 
op: 
https://www.kempen.be/route/%E2%80%98flirten-
met-de-grens-de-vallei-van-het-
merkske%E2%80%99-wandeling-van-het-jaar 
Het advies in deze coronatijd is uiteraard wel om de 
wandelroute zoveel mogelijk individueel te volgen. 
 
Integraal Waterproject Merkske 
Dit Vlaams-Nederlands gebiedsproces is gezamenlijk met het Bekkensecretariaat Maasbekken, 
provincie Antwerpen en waterschap Brabantse Delta in 2017 opgestart. Voornaamste doel van het 
project is het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen zoals geformuleerd is de Kaderrichtlijn 
Water. Momenteel wordt het proces begeleid door Bekkensecretariaat Maasbekken en Waterschap 
Brabantse Delta en de eerste acties vanuit het proces beginnen voortgang te krijgen.  
Zoals de proactieve aanpak restlozingen bij landbouw, nieuwe rioleringsprojecten en het 
beekherstelproject Merkske.  
Meer informatie over het Integraal Waterproject Merkske is te vinden op: 
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/maasbekken/gebiedsgerichte-werking/integrale-
projecten/integraal-project-voor-het-merkske 
 
Grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske  
Samen met de landbouwsector is in 2020 een proactieve aanpak opgestart. Doel is om landbouwers 
bewust te maken van de impact van deze afvalwaters, en vooral om oplossingen aan te reiken om 
vervuiling te voorkomen. Deze proactieve aanpak is werkelijk een uniek pilotproject in Vlaanderen, 
met nieuw ontwikkelde tools en advies op maat. Naast de communicatie via infosessies werden voor 
de verschillende bedrijfstypen die binnen het afstroomgebied actief zijn, gedetailleerde checklists per 
bedrijfsonderdeel opgesteld. Met deze checklists willen we landbouwers een concreet hulpmiddel 
aanbieden om zelf een rondgang op het eigen bedrijf te maken om de mogelijke probleempunten te 
inventariseren en waar nodig gepaste maatregelen te nemen Hierdoor neemt niet alleen het risico 
op (accidentele) watervervuiling in het omliggende gebied sterk af, maar kan de landbouwer zich ook 
in regel stellen met de wetgeving en tegelijk de bedrijfsvoering verbeteren. 
De lijsten vormen dus een gids om het eigen bedrijf kritisch te bekijken op het vlak van afvalwater. 
Daarnaast kunnen de checklists ook gebruikt worden door adviserende partijen. 
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Voor meer info zie:  
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/maasbekken/gebiedsgerichte-werking/integrale-
projecten/integraal-project-voor-het-merkske/grensboeren-bewaken-waterkwaliteit-merkske 
 
Beekherstel project Merkske.  
Als onderdeel van het programma zou de samenwerkingsovereenkomst voor het beekherstelproject 
voor het Merkske door Jan De Haes ( gedeputeerde provincie Antwerpen) en Kees de Jong (lid van 
het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta) symbolisch ondertekend worden. Het 
bestuurlijk moment zal onder betere omstandigheden een vervolg krijgen.  
 
Echter is deze samenwerking tussen provincie Antwerpen en waterschap Brabantse Delta het 
startsein voor een proces om het beekherstel uit te voeren. In 2021 start de gezamenlijke 
planvorming en opzet van de financiering van het project. De afronding van het project is voorzien 
voor 2025. 
Een belangrijk onderdeel van de aanpak van de herinrichting is de toepassing van het principe 
‘bouwen met natuur’. In plaats van grootschalige graafwerkzaamheden en andere technische 
ingrepen maken de partijen zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke processen om bijvoorbeeld een 
verschil in stroomsnelheden en schaduwplekken te laten ontstaan waar vissen en andere (water-) 
dieren profijt van hebben.  
 
Wandeling vallei van het Merkske 
De bestuurlijke wandeling is een initiatief van 
Natuurpunt Markvallei en verenging Markdal. 
Onder begeleiding van een gids zou een 
wandeling door het natuurgebied 
plaatsvinden, met lokale demonstraties en 
toelichtingen over:  
 

• Het leven in het Merkske.  

• Beheer en onderhoud van het 
Merkske en de vallei. 

• Vallei van het Merkske vanuit het 
agrarisch oogpunt. 

 
Omdat deze niet door kan gaan willen we u alsnog een sfeerimpressie geven van het gebied.  
Via de onderstaande link kunt u een prachtig promotie filmpje van het Vallei van het Merkske 
bekijken, gemaakt door Staatsbosbeheer:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=gJY9gMfeMHw&feature=emb_logo 
 
Daarnaast is er ook meer beeldmateriaal te vinden op de website van Natuurpunt Markvallei, het 
Merkske in beeld:  
https://www.natuurpuntmarkvallei.be/natuurgebieden-overzicht/natuurgebied-de-vallei-van-het-
merkske/het-merkske-in-beeld/ 
 
Namens gedeputeerde Jan De Haes (Provincie Antwerpen), dagelijks bestuurslid Kees de Jong 
(waterschap Brabantse Delta) en de organiserende partijen hopen we u in toekomst onder betere 
omstandigheden alsnog voor deze wandeling te kunnen uitnodigen.  
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