
SWOT-analyse Witteren : rijke waters, golvend gras.. 

Achtergrondinformatie 

Deze analyse kwam tot stand onder leiding van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis en 
vond plaats op woensdag 6 maart in het Wateringhuis te Lommel-Kolonie. Aan deze analyse 
namen een 25-tal personen deel met vertegenwoordigers van volgende organisaties :  

- de Stad Lommel (eerste en tweede schepen) 
- Erfgoed Lommel 
- Agentschap voor Natuur en Bos 
- Bosland 
- Agentschap Onroerend Erfgoed 
- Natuurpunt Noord-Limburg 
- Natuurpunt Netebronnen (Mol-Dessel) 
- Natuurpunt (Neer)pelt 
- Limburgs Landschap VZW 
- Gidsen Natuurpunt Noord-Limburg 
- Vrijwilligers van de Vloeiweiden in de Grote Watering Lommel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samenvatting 
 

STERKTES KANSEN 

1. Heel erg goede sfeer en sterke vrijwilligerswerking 
a. De vloeiweiden in Lommel zijn de enige in 

West-Europa die volledig draaien op 
vrijwilligers 

b. Heel wat praktijkkennis bij de vrijwilligers 
2. Samenwerking met lokale verenigingen en inwoners 

a. Natuurpunt, imkers, landbouwers, Bosland 
3. Educatie en sensibilisering 

a. Gidsenwerking met focus op Lommelse 
scholen 

b. Witterweken  
c. Maandelijkse wandelzondagen 
d. Museum/didactische infopanelen in het 

Wateringhuis 
4. Erkend als landschappelijk erfgoed = hoge juridische 

bescherming 
a. Landschapsbeheersplan = toekomstvisie 

5. Hoge biodiversiteit, unieke fauna en flora 
6. Bio-hooi als eindproduct, met gretige afnemers 

1. (Inter)nationale samenwerking en uitwisseling met 
andere vloeiweiden  

a. Bevloeiingen in de omgeving worden 
(her)opgestart 

b. Erkenning als ICE op Vlaams en Unesco niveau 
2. Sensibiliseren, digitale ontsluiting a.d.h.v. website, 

sociale media,.. 
a. Huidige groeiende aandacht voor natuur en 

klimaat (milieuactivisten, klimaatspijbelaars…) 
kan vrijwilligersbestand misschien doen 
groeien 

3. Versterken van de harmonische link tussen 
landbouw-natuur-educatie-cultuur 

4. Verder uitbouwen educatie  
a. Witterweken 
b. Uitbreiden gidsenwerking  

5. Samenwerking met Bosland versterken, 
samenwerking met scholen, jeugdverenigingen 
versterken/opzetten 

6. Steun + subsidies van de stad Lommel en 
Agentschap Onroerend Erfgoed  

ZWAKTES BEDREIGINGEN 

1. Vergrijzing vrijwilligers + vinden nieuwe vrijwilligers 
a. Weinig divers: vooral mannen, 60+ 
b. Geen vast tijdstip, vooral bij het hooien sterk 

afhankelijk van weersomstandigheden 
2. Arbeidsintensief proces 
3. Veroudering specifiek machinepark 

a. Aangepast aan het unieke terrein en de kennis 
om die machines te onderhouden gaat 
verloren 

1. verhoging pensioenleeftijd is bedreiging, aangezien 
vrijwilligers meestal gepensioneerden zijn 

2. Kwetsbaar natuurgebied 
a. Dreiging van wilde fauna (everzwijnen) 

3. Duur beheer, gespecialiseerd werk nodig voor 
onderhoud van de sluizen = hoge kost als hier ooit 
professionelen voor moeten ingehuurd worden + 
vloeiweiden zijn economisch niet rendabel 

4. Te weinig ruiming van de waterlopen  
a. Zorgt voor problemen met het aflopen van het 

water, voor de fauna in het water…. 
5. Beschikbaarheid en kwaliteit water o.a. door 

opwarming van het klimaat 
6. Onzekerheid over subsidies 
7. Dalende belangstelling wandelingen, minder 

toeristen en wandelaars  

 
 
 
 


