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1. Wat leren we van de evaluatie en de droogte? 
 
 
Waarom een geactualiseerd actieplan? 
De eerste versie van het Actieplan Leven-de-Dommel is opgesteld na de wateroverlast van juni 2016. De ambitie van het actieplan is het 
realiseren van een robuust, veerkrachtig en slim stuurbaar watersysteem. Medio 2018 heeft een evaluatie van dit actieplan plaatsgevonden. 
Maar de zomer van 2018 was ook extreem droog. Een nieuwe stresstest voor het watersysteem en een uitgelezen kans om het actieplan tegen 
het licht te houden. Alle interne en externe adviezen naar aanleiding van de droogte in 2018 onderstrepen het belang van het klimaatbestendig 
maken van ons watersysteem. Uitvoering van het actieplan is onverminderd urgent. De droogte laat wel zien dat in het actieplan aanvullende 
maatregelen nodig zijn. Om de effectiviteit te vergroten, moeten we (1) meer focus aanbrengen en tevens (2) de samenhang tussen de 
maatregelen gericht op 'slim sturen' en 'ruimte voor water' versterken. Maatregelen tot in de haarvaten van het watersysteem zijn noodzakelijk, 
waardoor we – nog meer dan voorheen – samen met onze gebiedspartners werken aan een watersysteem dat beter tegen een stootje kan. Dit 
heeft geleid tot een geactualiseerd actieplan Leven-de-Dommel. Een versie 1.1. De uitvoering ervan vraagt om bestuurlijk lef. Vanuit onze 
ambitie om het goede te doen moet het ook mogelijk zijn om fouten te maken. 
 
De droogte levert ons nieuw huiswerk op 
De droge zomer van 2018 maakt duidelijk dat we als waterschap de komende jaren antwoorden moeten geven op vragen die het 
klimaatrobuuste watersysteem raken:  

 Willen en kunnen we extra water inlaten vanuit kanalen? 

 Willen we ook waterbuffers voor droogte inrichten en wat betekent dit voor het dagelijkse beheer van sloten en greppels in de haarvaten 
van ons watersysteem? 

 Willen we gebiedsgerichte afspraken maken hoe we het beschikbare oppervlaktewater verdelen tijdens droogte? 
Deze onderzoeksvragen pakken we ook op in dit actieplan. 
 
Meer focus op het doen! 
Samenwerken met en voor de streek staat nu qua structuur voldoende in de steigers. Er zijn vijf gebiedsteams die vragen uit de streek over het 
verbeteren van operationele beheer van het watersysteem oppakken, uitzetten en komen tot een integrale afweging. In ieder gebiedsteam zit in 
ieder geval een regiobeheerder, planvormer en een projectleider. Tevens worden er samen met de streek gebiedsdekkend verkenningen 
uitgevoerd naar kansen en ontwikkelingen voor mogelijke versnelling van de realisatie van de wateropgaven tot 2027. Dat gebeurt in vier grote 
clusters door onze strategisch omgevingsmanagers; naast de twee PAS-gebieden die wij al trekken. En er is een online meldpunt om actuele 
zaken uit het gebied te melden bij het waterschap. We zijn ons daarbij bewust vanuit welke rol we handelen: als probleemeigenaar, als partner 
of als adviseur. Deze wordt bepaald vanuit de verantwoordelijkheid die we hebben in samenwerkingsverbanden. 
 
De uitvoering van het actieplan gaan we de komende jaren programmatisch oppakken. Met 1 programmaleider, 1 opdrachtgever en 1 
portefeuillehouder voor het actieplan zal de focus op het doen meer vorm krijgen. Het parallel opgestarte programma dienstverlening 
ondersteunt dit traject van samenwerken met en voor de streek. Het is nu tijd om concreet invulling te geven aan de bedoeling: samen met de 
streek werken aan een klimaatbestendig watersysteem in zowel het stedelijke als landelijke gebied. 
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Participatie op maat 
Het waterschap versterkt de relatie met het gebied in de landelijke en bebouwde omgeving. We sluiten aan bij maatschappelijke vraagstukken, 
als economie, energie, gezondheid en leefbaarheid. In de samenwerking met inwoners en bedrijven en kiezen we samen met hen de meest 
geschikte vorm van de participatie. Open en transparant als basis om samen te werken aan een betere leefomgeving in Midden-Brabant. We 
hebben respect voor elkaars belangen en bundelen onze kennis, kunde en ervaring. We nemen geen verantwoordelijkheden over van andere 
overheden, maar ook niet van inwoners en (agrarische) bedrijven. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede waterhuishouding in de 
eigen omgeving; zowel in de bebouwde omgeving als in het landelijke gebied. De uitkomsten per gebied worden vertaald naar een 
gezamenlijke koersen en gaan we op basis hiervan aan de slag. Bij de uitvoering van maatregelen is het noodzakelijk om afspraken te maken 
over de governance: over taken en verantwoordelijkheden, over rechten en plichten en over financiering en aansprakelijkheid.  
 
Als uitgangspunt van alle acties uit het actieplan geldt dat dit samen met de gebiedspartners wordt vorm gegeven. Het waterschap doet dit door 
het versterken van lokale netwerken en de interne organisatie richten op buiten. Door het formeren van tactische gebiedsteams is er per 
beekdal één aanspreekpunt als gezicht van het waterschap in de streek. 
 
Water op de kaart zetten 
Na de wateroverlast van 2016 en de droogte van 2018 staat water op de kaart. Maar om ook het gewenste watergedrag in gang te zetten, is het 
essentieel om via een breed scala aan middelen informatie op maat te geven over de kansen én de risico’s van wateroverlast, watertekorten, 
hittestress en waterkwaliteit. De eerste stappen zijn de afgelopen twee jaar door het waterschap gezet met het beschikbaar stellen van data en 
kaartverhalen op onze website. De komende jaren gaan we meer en slimmer samen met de streek meten. Niet alleen waterdata, maar ook met 
data uit andere domeinen, zoals de gezondheidszorg, landbouw en biodiversiteit. Maar al deze acties beginnen met te onderzoeken op welke 
informatie gebruikers zitten te wachten. 
 
Om gebiedspartners meer bewust te maken van het watersysteem wordt er mee open data beschikbaar gesteld via ‘de perceelswijzer’ (een 
app waarmee voor een specifieke locatie informatie kan worden verkregen). Daarnaast is er een nieuwsbrief voor boeren en wordt er 
nagedacht welke mogelijkheden er zijn om samen slimmer te meten.  
 
Via zeven clusters van acties 
Dit Actieplan Leven-de-Dommel bestaat uit zeven clusters van acties. De zeven clusters zijn in volgorde van prioriteit:  

1. Water vasthouden en slim sturen1 in het landelijk gebied: in het hoofdsysteem én in de haarvaten. 
2. Sponswerking bebouwd gebied vergroten: in de praktijk en in gemeentelijke plannen. 
3. Samen met gebiedspartners werken aan het juiste gebruik op de juiste plek: op perceelsniveau en beekniveau met onderhoud, beheer, 

projecten, beleid en innovatie. 
4. Risicogestuurd maaibeheer: concreet maaiplan opstellen voor elke watergang met een duidelijk doel, bijbehorende boodschap en 

advies aan derden. 
5. Onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater (o.a. voor beregening): samen met gebiedspartners in het nieuwe verbrede strategisch 

(grond)wateroverleg het beleid en de communicatie verbeteren. 

                                                
1 Hier wordt onder verstaan het beter adaptief sturen van het watersysteem waarbij o.a. snel wordt geanticipeerd op weersextremen 



 

Actieplan Leven-de-Dommel (2019-2022) 3 DB 28 mei 2019 

6. Waterverdeling: onderzoek naar mogelijkheden voor keuzes en verbetering van de sturing van water in tijde van wateroverlast en 
droogte. 

7. Bodem als spons: versterken van de rol als aanjager van bodemverbeteringsprojecten. 
 
Integrale aanpak 
Wat de stresstesten van juni 2016 (wateroverlast) en de zomer van 2018 (droogte) duidelijk hebben gemaakt, is dat er in deze situaties van te 
veel en te weinig water nu alleen maar verliezers zijn. Zowel de landbouw, natuur als het bebouwde gebied hebben zowel in 2016 als in 2018 in 
ons gebied veel schade ondervonden. Dat is een situatie die ongewenst is. Juist de voor Midden-Brabant zo karakteristieke verwevenheid 
tussen bebouwing, landbouw en natuur is de kans om slim te verbinden. Dit vereist een integrale aanpak van ook alle acties in dit actieplan. Het 
indelen in verschillende clusters van maatregelen helpt om overzicht te krijgen en prioriteiten te stellen, maar in alle gevallen is een integrale 
aanpak en afweging de basis van ons handelen in en met de streek.  
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2. Effecten en resultaten eind 2022 en acties 2019-2020  
 
 
Alles richten op de gewenste resultaten in 2022 
Het uitvoeren, voorbereiden en onderzoeken van acties is de basis van dit actieplan Leven-de-Dommel. Welke inspanningen gaat het 
waterschap de komende jaren zelf doen om dichter bij een klimaatbestendig waterbeheer in stad en buitengebied te komen. De effecten die we 
hiervoor willen bereiken zijn: meer ruimte om piekafvoeren op te vangen en zo nodig vertraagd af te voeren, een adaptief waterbeheer (door 
slimmer te sturen anticiperend op actuele omstandigheden), en goede grondwaterconservering. Het spreekt voor zich dat we eind 2022 hier 
nog niet mee klaar zijn. Maar alle inspanningen die we nu al voorzien of de komende jaren gaan oppakken, moeten in ieder geval tot een aantal 
resultaten hebben geleid eind 2022 die bijdragen aan het behalen van het gewenst effect. Zodat duidelijk is waar we als waterschap op dat 
moment minimaal willen staan op ieder van de zeven clusters van maatregelen. Het is onze ambitie dat het waterschap zichtbaar is en samen 
met de omgeving streeft naar een robuust en slim watersysteem dat tegen een stootje kan in droge en natte perioden. Dit is een ambitie die 
uitdaagt en prikkelt, omdat we ook nieuwe paden in (moeten) slaan. Maar kijkende naar de beschikbare middelen en capaciteit, ook een ambitie 
die haalbaar en betaalbaar is. 
 
De kracht van het richten op het beoogde effect van het gezamenlijk met de streek ontwikkelen en realiseren van acties en maatregelen, is dat 
in een beschrijving van een effect alle aspecten van het waterbeheer worden gebundeld: van beleidsvorming, inrichtingsmaatregelen tot en met 
het beheer en onderhoud. 
 
Actieplan 2019-2022 
In onderstaande tabel staan voor zeven clusters van maatregelen de resultaten die we eind 2022 willen hebben bereikt en een bijdragen 
moeten leveren aan het gewenste effect. De acties zoals die nu voorzien zijn voor 2019 en 2020 staan genoemd, evenals hetgeen in 2019 en 
2020 moet worden voorbereid om de resultaten eind 2022 te behalen. Daarnaast staat ook vermeld wat in de komende jaren wordt onderzocht 
zodat ook na 2022 de verdere klimaatrobuuste inrichting van ons watersysteem kan worden doorgevoerd. De focus op resultaten het beoogde 
effect geeft ruimte en tijd om te anticiperen en mee te bewegen met kansen en ontwikkelingen die zich voordoen in gebieden of op 
maatschappelijke thema’s. Zo kunnen we acties tijdig bijsturen en ruimte geven aan nieuwe acties om zo de resultaten en het gewenste effect 
eind 2022 te realiseren. 
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Clusters 
maatregelen 

Resultaten eind 2022 op weg 
naar klimaatbestendig 
waterbeheer) 

Acties 2019-2020 
Wat gaan we uitvoeren, voorbereiden en onderzoeken in 2019-2020, waarbij de insteek is 
dat die onderwerpen die nu voorbereid of onderzocht worden en haalbaar en betaalbaar 
zijn, voor eind 2022  uitgevoerd kunnen worden.  

 
Uitvoeren 2019 en 
2020 

 
Voorbereiden 2019-2020 

 
Onderzoeken 2019-2020 t.b.v. 
klimaatrobuuste inrichting na 2022 

1. Water 
vasthouden 
en slim sturen 
in het landelijk 
gebied: in het 
hoofdsysteem 
én in de 
haarvaten. 

 

Voor 100% van de A 
watergangen (km) is inzichtelijk 
hoe slim gestuurd kan worden 
d.m.v. combinatie van BOS, 
automatisering stuwen en inzet 
bestaande 
waterbergingsgebieden en in 
10% van deze A-watergangen is 
één of meer maatregelen 
uitgevoerd. 
 
Alle grondgebruikers met 
maatregelen in haarvaten 
hebben de mogelijkheid om 
vrijblijvend advies van het 
waterschap te krijgen hoe te 
handelen met weersextremen 
 
De sponswerking van het 
landelijke gebied is aantoonbaar 
toegenomen. Met name in de 
haarvaten van het watersysteem 
door het uitvoeren van 
(waterconserverende) 
maatregelen die ook helpen om 
wateroverlast te beperken 

 Automatiseren van 
80 stuwen in de A-
watergangen 

 Implementatie van 
Beslissingsonderste
unend Systeem 
(BOS) in één 
deelstroomgebied 

 In 2019 en 2020 het 
in 2018 gestarte 
gebiedsproces van 
ZLTO voor aanleg 
van maatregelen 
om maximaal water 
vast te houden in 
de haarvaten zowel 
procesmatig als 
financieel blijven 
ondersteunen 
(vanuit Project Wel 
goed water geven) 

 Start met uitvoering 
van maatregelen 
vanuit 
gebiedsconvenant 
Someren 

 Gebiedsprocessen opstarten 
ten behoeve van verdere 
uitrol van BOS in meerdere 
deelstroomgebieden 

 In al onze nieuw op te starten 
projecten en initiatieven 
derden wordt het principe 
‘vasthouden-voeden-
vertragen-afvoeren’ als basis 
gehanteerd. 

 Bij het actualiseren van BRP’s 
(basisrioleringsplannen) 
worden gemeenten 
geadviseerd rekening te 
houden met de interactie 
tussen riolering en 
oppervlaktewatersysteem 

 Inzetten van bestaande 
waterbergingen om als 
klimaatbuffer2 te kunnen 
gebruiken (berging in natte 
perioden tegen wateroverlast 
en in droge perioden als 
infiltratiepunt naar het 
grondwater of als een 
watervoorraad voor andere 
functies). 

 Op termijn onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om het 
vasthouden van water in de 
haarvaten te combineren met 
andere opgaven en te 
stimuleren via de instrumenten 
Legger en Keur en 
stimuleringsregelingen.. 

 Onderzoeken:  
a. Waar zijn nieuwe 
(automatische) stuwen 
wenselijk in de A-watergangen 
om maximaal te kunnen 
conserveren zonder dat dit 
meer wateroverlast veroorzaakt 
b. In welke A-watergangen 
kan de drainagebasis verhoogd 
worden of is er sprake van 
overdimensionering van 
watergangen 

 Het waterschap voert 
watersyteemtoets uit voor 
zomer- en wintersituatie (incl. 
stedelijk gebied) met input 
interactie tussen riolering en 
oppervlaktewatersysteem 

  

                                                
2 Klimaatbuffer: een gebied waarin de effecten van klimaatverandering worden opgevangen doordat het is ingericht voor zowel het opvangen van toenemende wateroverlast en watertekorten als om 
het temperen van hittegolven in steden. Afhankelijk van de locatie kan de inrichting variëren. 
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Clusters maatregelen Resultaten eind 2022 op 
weg naar 
klimaatbestendig 
waterbeheer) 

Acties 2019-2020 
Wat gaan we uitvoeren, voorbereiden en onderzoeken in 2019-2020, waarbij de insteek is 
dat die onderwerpen die nu voorbereid of onderzocht worden en haalbaar en betaalbaar 
zijn, voor eind 2022  uitgevoerd kunnen worden. 

 
Uitvoeren 2019 en 2020 

 
Voorbereiden 2019-2020 

 
Onderzoeken 2019-2020 t.b.v. 
klimaatrobuuste inrichting na 2022 

2. Sponswerking 
bebouwd gebied 
vergroten: in de 
praktijk en in 
gemeentelijke 
plannen. 

 

In 70% van onze 
gemeenten (aantal) zijn 
klimaatstresstesten 
vertaald in een 
klimaatagenda en 
verankerd in gemeentelijk 
beleid 
 
In samenwerking met 
betrokken partijen zijn aan 
de randen van bebouwd 
gebied zeker 10 
klimaatbuffers ingericht 
waarmee overtollig 
stedelijk water 
(afstromend regenwater) 
kan infiltreren of worden 
gebruikt voor andere 
functies (en kan hiermee 
een oplossing zijn voor 
een knelpuntlocatie als 
gevolg van zomerpieken) 
 

 Uitrol van 
Stimuleringsregeling 
waterschap 'beter 
omgaan met regenwater' 

 In alle gemeentelijke 
klimaatdialogen in het 
kader van DPRA 
doorvoeren van het 
principe ‘Vasthouden-
voeden-vertragen-
afvoeren’ 

 In alle externe 
initiatieven en gemeente 
beleidsplannen (GRP’s, 
omgevingsvisies, 
bestemmingsplannen 
etc)  adviseren dat 
iedere regendruppel die 
valt hoort bij voorkeur 
(weer) naar het 
grondwater te gaan. Op 
de plek waar de druppel 
valt of op een andere 
plek waar het beter 
uitkomt, bijvoorbeeld in 
klimaatbuffers op hoger 
gelegen gronden op de 
flanken van het beekdal 

 Voor de gemeenten is 
een duidelijke 
procesopzet 
(stappenplan) m.b.t. 
invulling DPRA 
opgesteld en 
gecommuniceerd. 

 In twee gemeenten 
worden 
klimaatstresstesten 
vertaal in een 
klimaatagenda en 
verankerd in 
gemeentelijk beleid 

 Advisering t.b.v.  
verankering 
klimaatbestendige 
inrichting in 
omgevingsvisie 

 kwantificering van effecten 
afstromend hemelwater op 
oppervlaktewatersysteem en 
verdere localisering van 
knelpunten 

 Onderzoeken of aanvullend 
instrumentarium nodig is van 
voorkomen problemen met 
wateroverlast en  – tekort. 
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Clusters maatregelen Resultaten eind 2022 op 
weg naar 
klimaatbestendig 
waterbeheer) 
 

Acties 2019-2020 
Wat gaan we uitvoeren, voorbereiden en onderzoeken in 2019-2020, waarbij de insteek is 
dat die onderwerpen die nu voorbereid of onderzocht worden en haalbaar en betaalbaar 
zijn, voor eind 2022  uitgevoerd kunnen worden.  

  
Uitvoeren 2019 en 2020 

 
Voorbereiden 2019-2020 

 
Onderzoeken 2019-2020 t.b.v. 
klimaatrobuuste inrichting na 2022 

3. Samen met 
gebiedspartners 
werken aan het 
juiste gebruik op de 
juiste plek: op 
perceelsniveau en 
beekniveau met 
onderhoud, beheer, 
projecten, beleid en 
innovatie. 

 

Alle kritische plekken in 
ons watersysteem (A- 
watergangen) zijn of 
aangepakt of hebben een 
plan van aanpak  
waardoor het beekdal 
klimaatrobuuster is voor 
alle gebruikers. 
 
Er zijn zeker 8 
klimaatbuffers in het 
landelijk gebied ingericht 
voor zowel opvang van 
extreem veel afvoer ter 
voorkomen van 
wateroverlast, als ook het 
optimaliseren van infiltratie  
ter voorkoming van 
droogte  
 
25% van het aantal 
bekende knelpuntlocaties 
als gevolg van interactie 
afstromend 
hemelwaterzomer met 
oppervlaktewater tijdens 
piekbuien, hebben een 
plan van aanpak en 
worden opgepakt 

 Inrichten van één 
klimaatbuffer  

 Eenduidige 
communicatie over 
mogelijkheden en 
risico’s van 
peilgestuurde drainage 

 Opstellen van 
inrichtingsplan voor  
twee klimaatbuffers 
o.b.v. water op kaart 
risico’s 

 In verdiepende 
stresstesten die per 
gemeente worden 
uitgevoerd, volgt inzicht 
m.b.t. knelpuntlocaties 
tijdens zomerbuienOp 
minimaal één locatie 
binnen een project 
natuur en 
landbouwgronden 
uitruilen 

 In twee projecten 
inrichten van grotere 
beekdalen naar een 
twee fasen profiel 

 In lijn met het begrip 
klimaatbuffer, voor alle 
beken samen met 
direct betrokken 
eigenaren (landbouw 
en natuur) komen met 
een plan van aanpak 
(o.b.v. vigerende 
beleidskaders) voor 
een duurzame en 
toekomstbestendige 
inrichting van de 
laagste, meest 
kritische, percelen 
voor wateroverlast (en 
droogte). 

 Samen met 
gebiedspartners een 
plan van aanpak 
opstellen voor herstel 
van 1 infiltratiegebied  

 Verkenning van 
oplossingen in die 
beekdalen waar nu 
regelmatig 
wateroverlast optreedt 
als gevolg van 
extreme afvoer in 
wintersituatie en / of 
zomersituatie 

 Starten van de onderzoeksvraag: 
Wat zijn de mogelijkheden en 
meest effectieve locaties voor 
het inzetten van klimaatbuffers 
om water op te slaan, te 
infiltreren naar het grondwater en 
in te zetten om de haarvaten op 
de hogere delen van ons 
watersysteem te voeden in 
drogere perioden 
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 Van de 
knelpuntlocaties als 
gevolg van 
zomerbuien, wordt 
voor twee locaties een 
plan van aanpak 
opgesteld om dit op te 
pakken 

 Verkennen per 
beekdal van de 
mogelijkheden voor 
uitruil natuur en 
landbouwgronden 
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Clusters maatregelen Resultaten eind 2022 op 
weg naar 
klimaatbestendig 
waterbeheer) 
 

Acties 2019-2020 
Wat gaan we uitvoeren, voorbereiden en onderzoeken in 2019-2020, waarbij de insteek is 
dat die onderwerpen die nu voorbereid of onderzocht worden en haalbaar en betaalbaar 
zijn, voor eind 2022  uitgevoerd kunnen worden.  

 
Uitvoeren 2019 en 2020 

 
Voorbereiden 2019-2020 

 
Onderzoeken 2019-2020 t.b.v. 
klimaatrobuuste inrichting na 2022 

4. Risicogestuurd 
maaibeheer: 
concreet opstellen 
voor elke 
watergang met een 
duidelijk doel, 
bijbehorende 
boodschap en 
advies aan derden. 

100% van de A-
watergangen heeft een 
stuw en- maaibeheer dat 
naast het reguliere beheer 
twee aanvullende 
beheerscenario’s kent 
(droogte / overtollig water) 

 Optimaliseren van water 
conservering bij alle 
stuwen in alle A-
watergangen, tenzij dat 
ongewenste risico’s met 
zich meebrengt. 

 

 Risico-gestuurd 
maaibeheer. In gesprek 
met de streek over wat 
kansen en beperkingen 
zijn in het huidige 
onderhoudsregime om 
meer flexibel te kunnen 
zijn voor nattere en 
drogere perioden. 

 Uitrol van Maaibos voor 
alle beken 

We onderzoeken hoe aanliggende 
gebruikers adaptief maaibeheer 
kunnen uitvoeren in de B en C 
watergangen 
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Clusters maatregelen Resultaten eind 2022 op 
weg naar 
klimaatbestendig 
waterbeheer) 
 

Acties 2019-2020 
Wat gaan we uitvoeren, voorbereiden en onderzoeken in 2019-2020, waarbij de insteek is 
dat die onderwerpen die nu voorbereid of onderzocht worden en haalbaar en betaalbaar 
zijn, voor eind 2022  uitgevoerd kunnen worden.  

 
Uitvoeren 2019 en 2020 

 
Voorbereiden 2019-2020 

 
Onderzoeken 2019-2020 t.b.v. 
klimaatrobuuste inrichting na 2022 

5. Onttrekkingen van 
grond en 
oppervlaktewater 
(o.a. beregening): 
samen met 
gebiedspartners in 
het nieuwe 
verbrede 
strategisch 
(grond)wateroverle
g het beleid en de 
communicatie 
verbeteren 

 

Er is een beleid dat zich 
richt op maximaal 
infiltreren van regenwater 
naar het grondwater en 
het streven naar een 
efficiënt 
(grond)watergebruik en -
verdeling. 
 

 Strategisch 
grondwateroverleg: 
samen met de provincie 
gaan we met alle 
grondwatergebruikers in 
ons gebied – Brabant 
Water, bedrijven, kleine 
onttrekkers en boeren – 
actief werken aan een 
toekomstbestendige 
grondwatervoorraad.  

 De mogelijkheden onderzoeken van 
het benutten van het freatische 
grondwaterpakker door middel van 
een Aquifer Storage and Recovery 
(ASR) in het N69 projectgebied. Om 
in perioden van wateroverschot en 
wateroverlast water te kunnen 
bufferen, zodat de afvoerpiek wordt 
afgevlakt en in periode van droogte 
gebruik te kunnen maken van de 
aangelegde watervoorraad voor 
watervoorziening in de land- en 
tuinbouw. 
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Clusters maatregelen Resultaten eind 2022 op 
weg naar 
klimaatbestendig 
waterbeheer) 
 

Acties 2019-2020 
Wat gaan we uitvoeren, voorbereiden en onderzoeken in 2019-2020, waarbij de insteek is 
dat die onderwerpen die nu voorbereid of onderzocht worden en haalbaar en betaalbaar 
zijn, voor eind 2022  uitgevoerd kunnen worden.  

 
Uitvoeren 2019 en 2020 

 
Voorbereiden 2019-2020 

 
Onderzoeken 2019-2020 t.b.v. 
klimaatrobuuste inrichting na 2022 

6. Waterverdeling: 
onderzoek naar 
mogelijkheden voor 
keuzes en 
verbetering van de 
sturing van water in 
tijde van 
wateroverlast en 
droogte 

 

We hebben inzicht voor 
een concreet gebied hoe 
een klimaatrobuust 
watersysteem er uit kan 
zien, hoe het in 
samenhang (dagelijks)  
functioneert in perioden 
van teveel en te weinig 
water. Om daarmee 
invulling te kunnen geven 
aan de ruimtelijke 
opgaven waar wij als 
waterschap voor komen te 
staan samen met onze 
gemeenten, de provincie 
en de partners in de 
streek.     
 
 

  Voor de beken 
Tongelreep en 
Keersop/Beekloop 
inzetten op 
maximaliseren van 
wateraanvoer uit 
Vlaanderen en 
evaluatieresultaten van 
de verdringingsreeks 
(2018) hierin te 
verwerken 

 In één pilotgebied (bij 
voorkeur een van de 
brongebieden in het 
beheergebied) in 
samenspraak met 
gebiedspartners een 
plan van aanpak 
opstellen hoe een 
klimaatrobuust 
waterysteem van de 
toekomst er uit ziet 
inclusief de impact 
hiervan voor de 
verschillende 
gebruiksfuncties.  

 Starten van de volgende 
onderzoeksvragen zoals: 
a. Wat zijn de mogelijkheden 
voor het inzetten van 
effluentwater van onze 
zuiveringen en/of afgekoppeld 
hemelwater uit bebouwde 
gebieden als bron voor het 
voeden van het grondwater op 
de hogere flanken van ons 
watersysteem 
b. Wat zijn de mogelijkheden 
voor het aanleggen van nieuwe 
inlaatvoorzieningen vanuit de 
kanalen 
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Clusters maatregelen Resultaten eind 2022 op 
weg naar 
klimaatbestendig 
waterbeheer) 
 

Acties 2019-2020 
Wat gaan we uitvoeren, voorbereiden en onderzoeken in 2019-2020, waarbij de insteek is 
dat die onderwerpen die nu voorbereid of onderzocht worden en haalbaar en betaalbaar 
zijn, voor eind 2022  uitgevoerd kunnen worden.  

 
Uitvoeren 2019 en 2020 

 
Voorbereiden 2019-2020 

 
Onderzoeken 2019-2020 t.b.v. 
klimaatrobuuste inrichting na 2022 

7. Bodem als spons: 
versterken van de 
rol van aanjager 
van 
bodemverbeterings
projecten. 
 

Versterken van de rol van 
aanjager van 
bodemverbeteringsproject
en 

Gestimuleerd dat 5 ha 
langs de beek wordt 
ingericht met ‘natte 
teelten’ 

 verduurzamen 
pachtbeleid waterschap 

 maaisel inzetten als 
bodemverbeteraar door 
Implementeren principe 
‘kleine kringloop’ 
(onderwerken van 
bokashi) op 4 meter 
onderhoudspaden 

 participatie in 
stimuleringsregelen voor 
bodempakketen 

 

Participeren in 
verschillende 
bodemprojecten en 
stimuleringsmaatregelen 

Participeren in innovatie en 
onderzoekstrajecten m.b.t.  
effectiviteit van  
bodemverbetermaatregelen  
(toename watervasthoudend 
vermogen en infiltratiecapaciteit van 
de bodem) 

 
 


