Witteren in Lommel (Grote Watering) erkend als immaterieel
erfgoed
De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van niettastbaar erfgoed: gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die ‘geborgen’
worden. Het is een bewuste actie om te zorgen dat mensen het erfgoed kennen en dat nieuwe
generaties goesting krijgen om mee te doen. Achter dit immaterieel erfgoed staan de
‘erfgoedgemeenschappen’. Naast het uitvoeren van de traditie zelf, engageren deze mensen
zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie om ervoor te zorgen dat het
erfgoed aan volgende generaties kan worden doorgegeven.
Het ‘witteren’ is een eeuwenoude vorm van graslandbevloeiing, waarbij enkel gebruik
gemaakt wordt van de zwaartekracht om water op het grasland te brengen. Witteren is niet los
te koppelen van het landschap waarin deze activiteit plaatsvindt: De Vloeiweiden in de Grote
Watering in Lommel-Kolonie. Het oppervlak werd aangelegd in rugvormige bedden. Het
water wordt via sloten en sluizen zo geleid dat greppels in het midden van de ruggen kunnen
vollopen. Van hieruit kan het water aan weerszijden infiltreren naar de greppeltjes tussen twee
bedden, voor het wordt afgevoerd. Op die manier worden vocht en mineralen afgezet tussen
de plantenwortels. Bij deze praktijk zijn heel wat organisaties betrokken, waarbij erfgoed en
natuur heel mooi op elkaar inhaken (Albert Jansen).
Bij de erkenning van het ‘witteren’ als ICE in Vlaanderen noteerde de bevoegde commissie volgende
commentaar :
“De commissie ziet in het dossier ook een heel mooie koppeling van een lokaal gegeven aan een
internationale context (een mogelijks multinationaal Unesco‐dossier). Natuurbeheer is universeel
herkenbaar, en het is dan ook zeker lovenswaardig dat de aanvrager wat los probeert te komen
van het lokale. De aanvraag speelt ook sterk in op maatschappelijke tendensen (duurzaamheid,
ecologie).”
Conclusie: de erkenning als ICE in Vlaanderen is een grote stimulans om verder te werken in de
richting van een plaats op de representatieve lijst van UNESCO voor de oude bevloeiingsvormen in
Europa.
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