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Inleiding, opgave 

1. Het ontwerpend onderzoeken naar hoogwatervoorziening rondom  
Sint-Oedenrode. 

2. De meerwaarde voor watermachines tonen. 

3.  Watermachines? 

 

Wonen, werken en ondernemen koppelen aan het watersysteem 2,0. 



Inleiding, watermachines? 

De Hoef-2, Heesch, 1996-2015 

Recreatief netwerk, suburbaan wonen, stedelijk klimaat, 
Watermanagement en afkoppeling hemelwater  3 5 



Inleiding, watermachines? 

Havep, Goirle 2011-2015 

Recreatief netwerk, suburbaan wonen, stedelijk klimaat, watermanagement en 
innovatieve industrie 3 5 6 



Inleiding, watermachines? 

Zwemcentrum, Eindhoven 2004-2007 

Verblijfsrecreatie, watermanagement en  
innovatieve industrie en vormgeving 

3 5 2 



Hoogwatervoorziening St. Oedenrode 

Hoogwaterproblematiek Knelpunten in kern 

Bij verwacht hoogwater loopt de 
omgeving onder en moeten 
technische maatregelen genomen 
worden om in de bebouwde kom 
droge voeten te houden. 

Verwachte verdroging  



Historische kaart 

2 alternatieven 

Twee hoogwater alternatieven (noord 
en zuid) nader te onderzoeken: 
- De ruimtelijke impact 
- Meerwaarde creatie 
- Het oplossend vermogen 

 

Hoogwatervoorziening St. Oedenrode 

AHN 



Noordelijk tracé; routes 

LEGENDA 
 Tracé schets 
 
 Alternatief 1 
- Langer tracé beïnvloed 
doorstroming 
- Diepte nevengeul, drainerend 
 

 Alternatief 2 
- Doorsnijden / overkluizen 
cultuurhistorische landschappelijke 
structuur (bolle akker) 
 

 Alternatief 3 
-  Aansluiten op functie ‘regionale 
waterberging’ 
-  Hydrologisch lastig 



Noordelijk tracé; watermachine in werking 
Uitlaat 
- Zeer natte natuur 
- Recreatie 
 

Afbouwen dorpsrand 
-‘Groen wonen’ 
- Afkoppelen hemelwater 
- Aansluiten routes 
 

Camping 
- Aansluiten routes 
- Recreatie 

Watermolen 
- Energie 
- Waterbeleving/-educatie 
- Reguleren doorlaat 
 
 

Woonwijk 
- Afkoppelen hemelwater 
- Aansluiten routes 
 

Locatie sportvelden 
- Zomerbassin 
- Recreatie: spelen, routes en 
1000 jarig woud pad 

3 
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Noordelijk tracé; watermachine in werking 
 

Referentie natte natuur 

Referentie waterspelen 

 

Referentie wonen aan het water 

Referentie energie opwekken 

 



Zuidelijk tracé; routes 
 

LEGENDA 
 Tracé schets 
 



Zuidelijk tracé; watermachine in werking 
 

Uitlaat 
- Zeer natte natuur 
- Recreatie 
 

3 

Energie 
- Natuurnetwerk Brabant 
- Versterken landschapstypologie 
- Biomassa (brandstof/chemie/energie) 
 

Afbouwen dorpsrand 
- ‘Groen wonen’ 
- Afkoppelen hemelwater 
- Aansluiten routes 
 

3 5 

Watermolen 
- Energie 
- Waterbeleving/-educatie 
- Reguleren doorlaat 
 

3 

Natte natuur 
-Natuurnetwerk Brabant 
- Recreatie: routes en educatie 
- Klimaatbuffer/retentie/ opslag 
- Biomassa/energie 
- Versterken landschapstypologie 
- Aansluiten wallenstructuur 
 

2 3 

Woonwijk 
- Afkoppelen hemelwater 
- Aansluiten routes 
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RWZI 
- nutriëntengebruik 

6 



Zuidelijk tracé; watermachine in werking 
 

Referentie droge bedding 

Referentie dijk 

 

Verbeelding wallenstructuur Ref. waterbedding 

 



Consultaties 

Verschillende mensen zijn geconsulteerd 

Gebiedsbeheerders: kennisvergaring en (on)mogelijkheden gebied. 
- Staatbosbeheer 
- Brabants Landschap 
- Roois landschap 
- Maatschappij van Welstand 
- ZLTO 
 

Eigenaren/ondernemers: kennisvergaring en (on)mogelijkheden gebied. 
- Inloopmomenten bezocht door ca 25 personen 
  
Kenniscentra: brainstorm over meerwaarde. 
- Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
- HAS Den Bosch 
- WUR 
- TU/e 
 
 



Resultaat consultaties 

Mogelijke aansluiting voor de plannen gevonden bij ondernemers: 

-Ondernemer 1 wil extra afvoer bij pieken en extra retentie op zijn eigen gronden 
-Ondernemer 2 wil een gesloten waterkringloop op loonwerk recyclebedrijf. 

- Ondernemers Van den Berk wil maatwerk onderzoeken ivm zomerdroogte 
bestrijding, nutriënten benutting en teelt aanpassing in geval er soms hoogwater 
komt 



DISCUSSIE 

 


