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WE HOEVEN
NIET ALLES ZELF TE DOEN

Laten we als organisatie samen het
gesprek aangaan tijdens de Week van de
Dienstverlening (27 t/m 31 januari 2020) en
als bestuursleden tijdens onze
beeldvormende vergadering op 31 januari
over burgerparticipatie. Over hoe we
initiatieven uit de omgeving meer aandacht
kunnen geven, mensen te verbinden en
onze antennes scherper te richten. Met als
doel onze wateropgaven rijkelijk
te voeden én daardoor een beter
waterschap te zijn.
Erik de Ridder
Watergraaf
Waterschap De Dommel

R E I S E _| P A G E 3
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Participatie is een prachtig middel om
projecten te verrijken, verduurzamen en
om er draagvlak voor te creëren. Als
waterschap zitten we bij wateropgaven dan
ook steeds vaker én met een groeiend
aantal belanghebbenden om de tafel. Bij
onze eigen projecten en bij initiatieven uit
de omgeving.
Toenemende betrokkenheid bij ‘ons’
Brabants water is maatschappelijk
gezien natuurlijk een geweldige
ontwikkeling: we ontmoeten slimme
meedenkers, doorpakkers, lieve
vrijwilligers en herriemakers. Iedereen
levert een bijdrage op zijn of haar eigen
manier. Tijdens het ‘Jaar van de
participatie’ in 2018 formuleerden
we als organisatie diverse opdrachten:
onze blik naar buiten toe verruimen, de
omgeving actief betrekken en helder en
intensiever communiceren. Is dit al
merkbaar in de dagelijkse praktijk? Laten
we de omgeving meer aan zet? Wat gaat
er goed en wat kan er beter?
In dit themamagazine over participatie
geven we een impressie aan de hand van
enkele grote en kleine projecten, zoals
‘Droge Voeten’ in Sint-Oedenrode,
herbestemming rioolwaterzuivering
Moerenburg, stankoverlast in
Steensel, Renheide op peil en Spoorpark
Tilburg.

Weer levend water in
Spoorpark Tilburg
Waterschap De Dommel in rol van kennisbank
In de Tilburgse Spoorzone is op 21 juni
2019 een prachtig stadspark en
dagrecreatiegebied geopend van tien
hectare, genaamd Spoorpark Tilburg.
Bijzonder is dat dit plan is gerealiseerd
door een zeer groot burgerinitiatief.
Lucy Bathgate is een van de acht
kwartiermakers. Haar project ‘Levend
Water’ werd in 2016 naast zeven andere
initiatieven opgenomen in het
ontwikkelplan. Waterschap De Dommel
voorzag haar samen met een aantal
andere kennisdragers op het gebied van
waterkwaliteit, -kwantiteit, - techniek, historie en -ecologie van de nodige
kennis om water te laten stromen door
het park.

Tip
“Wat mij nuttig lijkt is om een
samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor
het beheer van het water in het Spoorpark. Of
je nu de gemeente bent, stichting Spoorpark,
vrijwilliger of Waterschap De Dommel; de
leefbaarheid in de stad en de ontwikkeling van
nieuwe water en natuur is in ieders belang.
Gedeelde verantwoordelijkheid door de
verschillende participanten lijkt mij dan ook
passend”, besluit de toegewijde kwartiermaker.
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Henri van Wylick, Adviseur Stedelijk water
van Waterschap De Dommel, zag direct de
meerwaarde van Lucy’s project. “Tilburg is
eigenlijk één grote stoeptegel.
Het terugbrengen van water in verdicht
stedelijk gebied is absoluut iets dat wij
ondersteunen. Water is mooi om te zien,
het brengt rust, kinderen kunnen erin
spelen en het zorgt voor de nodige
klimaatadaptatie vanwege het verkoelend
effect in de zomer.
Wij besloten op verzoek van Lucy te
participeren als kennisbank en haar te
ondersteunen bij het uitwerken van haar
omvangrijke waterplannen, zoals: de
ondiepe speelbeek, de vijver
(waterberging), het waterspeelplein en de
groene vallei met poel. Waar nodig en
gevraagd leverden we inbreng.”

Hygiëne
“Na goedkeuring van het plan door een
onafhankelijke regiegroep zoomde ik eerst
in op de kosten, want wat kost nou bijvoorbeeld
een beek?”, zegt Lucy. “Het
waterschap hielp me met allerlei berekeningen
en – niet onbelangrijk - de
hygiëne. De ondiepe beek moest tenslotte wel
veilig zijn om in te spelen. In Nederland bleken
daar nog niet echt normen voor. De Dommel
besloot om mij te helpen bij mijn wens om geen
chemicaliën te gebruiken, maar planten en UVlampen om het regenwater te zuiveren. Ik heb
van een specialist van het waterschap geleerd
hoe ik zelf - onder periodieke supervisie - de
waterkwaliteit kan monitoren. Het mooiste
cadeau vind ik dat we samen weer stromend
water in de stad gerealiseerd hebben.
Als ik de vele kinderen erin zie spelen:
onbetaalbaar.”
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‘HET WATER SCHITTERT TERWIJL IK VOOROVER BUIG EN
MIJN VINGERS LAAT SPELEN MET HET SPIEGELBEELD
VAN MIJN GLIMLACH.’ SCHREEF IK IN APRIL 2014 TOEN
IK DE BEEK VOOR ME ZAG OP HET VOORMALIGE VAN
GEND EN LOOSTERREIN. NU IS HET WERKELIJKHEID! DE
BEEK STROOMT NU DOOR HET SPOORPARK EN DE
VOGELS FLUITEN. DE STAD ROEZEMOEST ZACHTJES OP
DE ACHTEERGROND, TERWIJL HET VREDIG IN MIJN HART
IS EN MIJN GLIMLACH DIEP GEWORTELD‘,
LUCY BATHGATE.

DAKEN AFKOPPELEN VAN
HET RIOOL
BURGERPLATFORM
MET ELKAAR VOOR MEKAAR
LEVERT BIJDRAGE AAN DUURZAAM
MAATWERK

Mensen wíllen wel vaak goed doen, maar
samen kom je nu eenmaal verder dan
alleen. Zeker als kennis en kunde uit de
woon-omgeving gebundeld kan worden,
krijg je met elkaar veel meer voor elkaar.
Vanuit dat ge-dachtegoed is een aantal
enthou-siastelingen jaren geleden gestart
met het burgerplatform ‘Met elkaar voor
Mekaar’ (MevM).
In een eerder project van het burgerinitiatief
plaatsten 144 gezinnen in Sint-Michielsgestel
gezamenlijk 2.110 zonnepanelen op de daken
en gingen 420 mensen over tot spouwmuurisolatie. Deze club vrijwilligers zijn klaar voor
het volgende project: ‘Regenpijpen afkoppelen
van het riool’. René van de Burgt van het
MevM-waterteam vertelt: “Dit is een lastigere
opgave, omdat er voor bewoners geen directe
besparing valt te behalen. We verleiden
bewoners nu onder meer met subsidies om
mee te doen. Het is toch zonde dat al dat
regenwater naar de rioolzuivering gaat en je
tuin verdroogt?”

Interessante zoektocht
Een particulier initiatief vraagt om een
andere werkwijze van het waterschap.
Eric: “We hebben hierin in een faciliterende
rol in plaats van een sturende. Dat is een
interessante zoektocht. Normaal
gesproken verlenen we bijvoorbeeld
subsidies achteraf, nu denken we mee hoe
ze het moeten aanpakken zodat ze onze
bijdrage krijgen. Bewoners willen natuurlijk
wel weten waar ze ‘ja’ tegen zeggen.”
Doordat het MevM-platform
verantwoordelijk is en de klus zelf
bij lokale ondernemers weglegt, staan er
meer afkoppelingen op de agenda dan
ooit ervoor. “Voor de ene bewoner
betekent de afkoppeling dat stenen uit de
tuin vervangen moeten worden door groen,
voor een ander is een infiltratieton in
de grond nodig,” vertelt René. De
gemeente Sint-Michielsgestel houdt de
regie op het project. Eric vult aan: “Het
maatwerk dat MevM levert, is voor zowel
waterschap als gemeente nooit alleen
haalbaar.”
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Afkoppelverdubbelaar
Eric Hendrickx, Adviseur Stedelijk Water bij
Waterschap De Dommel, is blij met deze
bewustwording. “Altijd goed als regenwater de
grond in gaat in plaats van in het riool. Wij
hebben sinds half vorig jaar de
afkoppelverdubbelaar. De subsidie die de
gemeente verleent op particuliere acties die
bijdragen aan een klimaat adoptieve
leefomgeving verdubbelen wij.”

René: “We hebben het waterschap niet
alleen nodig voor subsidie hoor. Daken van
het riool afkoppelen is weliswaar een
particulier initiatief, maar het waterschap is
onmisbaar. De mensen daar hebben
unieke kennis van de bodem en ze zijn
natuurlijk volledig thuis in de werking
van de riolering en waterhuishouding. Ons
waterteam werkt graag samen met
waterschap de Dommel, waterschap Aa en
Maas en met de technische mensen van
de gemeente.”

SAMEN OP DE BRES VOOR
MEER NECTAR
IMKER KLOPT AAN BIJ WATERSCHAP
Dankzij imker Marcus Mesu uit Olland
kies ik minder vaak voor een standaard
eik. Ik pak nu eerder naar een gele
kornoelje, omdat deze vroeg in het jaar
bloeit. Juíst op het moment dat insecten
veel nectar nodig hebben,” vertelt
ecoloog Mark Scheepens.
Imker Marcus klopte aan bij het
waterschap omdat hij graag de
perceeltjes die het waterschap bezit
insectvriendelijk wil zien. “Juist kleine
stukjes grond zorgen namelijk voor een
gunstige leefomgeving waar vlinders,
hommels en solitaire bijen van a naar b
kunnen”, weet deze natuurlief-hebber die
samen met zijn vrouw de boterham
verdient met het houden van honingbijen.
Goed ontwikkelen
De Ollandse imker vertelt: “Direct na mijn
verzoek kreeg ik van Mark een plattegrond
met alle velden erop die het waterschap in
eigendom heeft. We zijn ze samen gaan
bezoeken en ontdekten dat sommige
stukken al biodivers waren ingericht.
Anderen waren voor verbetering vatbaar.”
Het is de kunst om het landschap zo in te
kleden dat insecten zich goed kunnen
ontwikkelen. Dus planten die elkaar in de
bloei opvolgen, zodat er altijd nectar is.
Marcus:“Bomen zijn altijd goed. Om water en
grond vast te houden, maar ze zorgen ook
voor meer zaden en vruchten in de natuur.
Vooral onze vogels profiteren van
deze nectar-corridors.”

Oude bomen
In een klein groepje is besloten welke bomen
en planten waar kwamen te staan. Marcus had
zijn focus op de wens van de bij, Mark
concentreerde zich op de ecologische
kant en collega’s Marco van der Ven en Jasper
Kremers van het waterschap hadden hun
onderhoud- en beheerbril op. “Doordat er
budget aanwezig was voor biodiversiteit konden
we snel concreet worden,” vertelt Mark. Marcus
beaamt: “Het ging heel snel. We dronken een
bak koffie, bezochten locaties, maakten een
schets en hadden een plan. Korte lijntjes
zonder papieren rompslomp. Ook de uitvoering
was top. Er is gekozen voor oudere bomen die
al direct nectar en stuifmeel produceren.” Mark
licht toe: “Grotere bomen slaan over het
algemeen eerder aan.”
Lage kosten hoge opbrengsten
Mark blikt terug: “Het zijn altijd leuke trajecten
als een burger zelf met een initiatief komt. Dat
weet je zeker dat je aan iets werkt waar
daadwerkelijk behoefte aan is. Inspirerend om
te zien dat we met relatief lage kosten snel
hoge opbrengsten kunnen realiseren. Helemaal
prachtig dat het in dit geval percelen
betreft die aangewezen zijn als ecologische
verbindingszone. We hebben hier dus
een opgave om de zone zodanig te beheren en
in te richten dat ze ook daadwerkelijk
ecologisch optimaal functioneert.”
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“HET GING HEEL
SNEL.
WE DRONKEN EEN
BAK KOFFIE,
BEZOCHTEN
LOCATIES,
MAAKTEN EEN
SCHETS EN
HADDEN EEN
PLAN. KORTE
LIJNTJES
ZONDER
PAPIEREN
ROMPSLOMP. OOK
DE UITVOERING
WAS TOP".
IMKER MARCUS
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HOE HOUDT
SINT-OEDENRODE DE VOETEN
DROOG?
WATERSCHAP HOUDT IDEEËN TEGEN
HET LICHT

De Dommel loopt dwars door de dorpskern
van Sint-Oedenrode. Als de rivier een
extreme hoeveelheid water te verstouwen
krijgt (een bui die eens in de 100 jaar
voorkomt), komen de huizen in de
Brockstraat en omgeving een halve meter
onder water te staan.
Om droge voeten te houden binnen de
bebouwde kom, is actie vereist.

Marcel van den Broek, projectleider bij
Waterschap De Dommel, denkt terug: “We
organiseerden een informatieavond
waarbij we de betrokkenen drie
oplossingsrichtingen lieten zien om overlast
te voorkomen: keringen, een bypass of een
verbreding van het winterbed met
aantakking van de oude dommelarm.”
Uiteindelijk bleek dat de voorkeur van zowel
de gemeenschap, de gemeente als het
waterschap was om ruimte te maken voor de
Dommel met een winterbed van 12 meter
breed met een aantakking op de dommelarm
om het sportpark heen. “Deze verbinding is
nodig, omdat de kantine van
voetbalvereniging RKSV Rhode in het
stroomgebied ligt,” licht Marcel toe.
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Winterbed aanleggen
Na verdere uitwerking zijn meerdere
informatieavonden gehouden om ideeën en
meningen op te vragen bij de bewoners. Dit
resulteerde in circa 250 wensen die
verwerkt en teruggekoppeld zijn naar het
publiek. “We hielden tekensessies op
het gebied van cultuur, beleving, toerisme en
milieu, zodat ieder z’n wens aan kon geven.
Uiteindelijk kwamen we tot een inrichting
waarmee we met de stakeholders verder
kunnen in overleg. ”
Mooie oplossing
Marcel spreekt tijdens zo’n traject met allerlei
belanghebbenden. Zo ook met de
voetbalvereniging. “Belangrijk, want je staat
met 2-0 achter als de 1100 leden in de krant
lezen dat er iets te gebeuren staat op hun
terrein.” Bestuurslid facilitaire zaken Helm
Coenemans van de vereniging had het jaar
ervoor veelvuldig contact gehad met
Waterschap De Dommel en de gemeente in
verband met de waterberging onder de
kunstgrasvelden.

“Marcel gaf direct eerlijk aan dat het project
Droge Voeten in Sint-Oedenrode onze
vereniging zou raken. Al pratend kwamen we
erachter dat de aantakking op de dommelarm
niet nodig is als we de kantine verplaatsten.
Omdat deze over niet al te lange tijd toch
gerenoveerd moet worden, zijn we tot de
gezamenlijke oplossing gekomen om een
nieuwe kantine te bouwen, iets verder van het
water af.”
Robuuste oplossing
Marcel: “Het winterbed kan daardoor naar 25
meter breed en de aansluiting op de
dommelarm komt te vervallen. Dat scheelt tijd,
geld en energie. Bovendien schakelen we
hiermee de menselijke component uit om de
aftakking aan en uit te zetten. Een goedkopere
en robuuste oplossing. Perfect!”
Prettige samenwerking
De klus moet nog geklaard worden, maar Helm
vindt de samenwerking met het waterschap
en de gemeente tot op heden zeer prettig. “Het
is een boeiend en leuk proces
waar goed naar elkaars wensen geluisterd
wordt. Ik ben benieuwd naar het
eindresultaat.”
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DE VERTEDERENDE WERKING
VAN WATER
DEMENTIEVRIENDELIJKE
GENERATIETUINEN IN BOXTEL
Over een aantal jaar komen er 2,5 keer
zoveel 80-plussers en 3 keer zoveel 90plussers bij in Boxtel. Een groot deel
daarvan zal lijden aan de ziekte dementie.
Dat vraagt om aanpassing van de
omgeving. Groen, dieren, kinderen én
water zorgen voor een lach op het gezicht
van ouderen en triggert ze om herinneringen op te halen.
Diny Stolvoort is inmiddels met pensioen,
maar deze gerontoloog kent de doelgroep als
geen ander. Ze zet zich met hart en ziel in om
kwetsbare ouderen in Boxtel een plekje te
gunnen in de natuur. Zo heeft ze meerdere
dementievriendelijke tuinen aangelegd. Dit zijn
ontmoetingsplaatsen in de wijk voor oudere
mensen en mensen met dementie die graag in
contact komen met de natuur, schoolgaande
jeugd en vitale ouderen. De tuinen zijn
voorzien van o.a. een vlindertuin, kippenren,
bloementuinen, boomgaardjes, moestuinen en
een avontuurlijke speeltuin.

Rondscharrelen op het bospad
Diny gaat verder: “De medewerkers van het
waterschap genieten zelf ook van het pad
langs de Dommel.” Vandaaruit kunnen ze direct
profiteren van een ander project van Diny. Het
bosje achter zorgexpertisehuis Liduina heeft nu
een mooi bospad waar ouderen kunnen
vertoeven. Afgelopen zomer zochten ze er
zittend op de rollator massaal verkoeling. Het
pad leidt naar de mooie dementievriendelijke
en bloemrijke wandeltuin bij Liduina.”
Inspiratiebron
Dirk van der Burgt, Planvormer bij Waterschap
De Dommel, is blij met het burgerinitiatief. “Diny
is een inspiratiebron. Ze liet me inzien hoe
belangrijk water voor ouderen is. Ik kijk nu nóg
meer naar de doelgroep. Ik heb bijvoorbeeld
nooit geweten dat dementerende mensen het
verschil tussen grijs asfalt en water slecht zien.
Diny kiest voor geel asfalt, dat herkennen
dementerende ouderen van de zandpaden van
vroeger.”
Samenwerking opzoeken
Diny prijst zich gelukkig dat iedereen haar
steunt om ouderen in Boxtel een fijne plek te
geven. “Het is goed om te zien dat gemeenten
en het waterschap niets van bovenaf opleggen,
maar de samenwerking opzoeken met de
burgers.” En zoals zo vaak: wie krijgt die geeft.
“Ik wilde graag de watergraaf een keer spreken,
maar daar kwam ik bij de Dommel niet
doorheen. Voor alle vragen hebben ze een
adviseur. Je raadt nooit wie ik de zondag na
mijn verzoek tegen het lijf liep toen ik door De
Kampina wandelde…”
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Ontmoetingsplek
“Het contact met Waterschap De Dommel
voor de projecten is vanaf het eerste moment
goed. Medewerkers denken mee, zijn
behulpzaam en slagvaardig.” Ze schetst: “Om
mensen een ommetje langs de Dommel te
laten maken, wilde ik het ‘Olifantenpaadje’
in Selissenwal rolstoelvriendelijk maken. Ik
klopte aan bij het waterschap en kreeg direct
tekeningen. Toen de bezwaartermijn
erdoorheen was, bleek dat een laag hek langs
het water noodzakelijk was voor
rolstoelgebruikers.

Dat betekende mogelijk een nieuwe bezwaarperiode en ‘NIMBY-discussies’ (Not In My Back
Yard). Ik belde meteen met het waterschap en
dezelfde middag kwam iemand in kijken. Diny:
“Die persoon dacht uitstekend mee met hele
creatieve oplossingen.”
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SAMEN DE GEUR TE LIJF VOOR
MEER WOONPLEZIER
STANKOVERLAST
GENDERDREEF STEENSEL
Aan de Genderdreef in Steensel-Noord
(gemeente Eersel) zijn in april 2018 vier
patiowoningen opgeleverd. Waterschap
De Dommel had de bouw afgeraden,
omdat de woningen zouden grenzen aan
de stankcirkel van gemaal Steensel. De
gemeente ging toch akkoord. Helaas
kwam al vrij snel de eerste stankklacht
binnen. Inwoonster Meta Sauren woont
het dichtst bij het gemaal en ging met het
waterschap, verantwoordelijk voor het
onderhoud van het gemaal, in gesprek.
Jurgen Nous, operator bij Waterschap De
Dommel, ontving de klacht via de gemeente
en ging ermee aan de slag. “We zijn
begonnen met het inventariseren van
mogelijke oorzaken. De eerste actie was – in
nauw overleg met gemeente Eersel - het
vervangen van de geurkorrels in het gemaal.
Ik had met de bewoonster afgesproken dat
ze contact moest opnemen als er iets zou
veranderen.” Meta: “Op verzoek van Jurgen
hield ik van alles bij: of het zonnig of bewolkt
was, uit welke richting de wind kwam,
tijdstippen waarop de geur het ergst was. Hij
begreep wel dat ik niet fijn op mijn patio zat
in die rioollucht en nam mijn klacht heel
serieus.”

Op de hoogte
Na overleg met de gemeente kwamen er
putten in beeld die misschien de rioolgeur
veroorzaakten. Maar ook die bleken niet de
boosdoeners. Meta: “Jurgen hield me goed
op de hoogte van de ontwikkelingen en
bevindingen, telefonisch en per mail. Dat was
erg prettig.”
Alert reageren
“Ik wist dat er nog een overstort aanwezig
was in de gemeentelijk buffer en ben gaan
kijken”, vertelt Jurgen. “Wat bleek? Door
langdurige droogte zat er geen water in en
het natuurlijke stankslot was daardoor
afwezig. De geur bleek vanuit de leiding de
wijk binnen te komen. Dankzij het alert
reageren van de bewoonster hebben we dit
probleem samen met gemeente Eersel
kunnen verhelpen. Het zal altijd een
gevoelige situatie blijven, omdat het gemaal
zo dichtbij de huizen staat, maar de buurt
weet nu dat we er voor ze zijn bij problemen”,
besluit hij.
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NIEUWE
NATUUR DANKZIJ HERONTDEKTE OUDE KRONKELS
SAMENWERKING STICHTING LANDGOED BAEST EN WATERSCHAP DE DOMMEL
Stichting Landgoed Baest weet Waterschap De
Dommel al sinds jaar en dag uitstekend te
vinden. “Het was de wens van wijlen meneer
Van de Mortel, de oude landheer, om goed in
contact te blijven met het waterschap”, vertelt
Roland Pessers, secretaris van de stichting.
“Toen we de oude agrarische gronden
inclusief de waterwegen wilden omzetten naar
natuurgrond was het dan ook vanzelfsprekend
om het waterschap te laten participeren in dit
project en om advies te vragen.”
Toon Kemps, regiobeheerder van Waterschap De
Dommel is de vaste contactpersoon van de
stichting. Hij kent het eeuwenoude landgoed op
zijn duimpje. “Begin augustus 2018 werd me
gevraagd om mee te kijken naar een inrichtingsplan voor het creëren van nieuwe natuur rondom
rivier de Groote Beerze die dwars door Landgoed
Baest stroomt”, vertelt Toon. Roland voegt toe:
“Het doel van het plan was om een GOB-subsidie
(Groen Ontwikkelfonds Brabant) te verkrijgen om
de grond langs een recht stuk van de Groote
Beerze om te zetten naar natuurgrond en
daarmee een verbeterslag te maken ten dienste
van het landgoed.”

Verrijking landgoed
Toon: “Samen hebben we het plan aangepast,
geoptimaliseerd en de stichting heeft
vervolgens de GOB-subsidie verkregen. Het
waterschap heeft daarna onder andere het
graafwerk verzorgd, een aangepaste brug
herplaatst en een overbodig geworden vistrap
verwijderd. De stichting heeft het benodigde
snoeiwerk en de nieuwe aanplant verzorgd.
De kosten zijn volgens een passende
verdeelsleutel gesplitst.” Roland: “Ik moet
zeggen dat het stukje nieuwe natuur (eind
2018 opgeleverd) rondom de rivier het
landgoed verrijkt heeft, mede door participatie
van Waterschap De Dommel.” Toon knikt.
“Samen hebben we ervoor gezorgd dat de
beek in dit schitterende cultuur- en
natuurhistorisch erfgoed van een magere
vijfeneenhalf naar een dikke negen is gegaan.”
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Authenticiteit bewaken Het oorspronkelijke idee
van de stichting was om landschapselementen
zoals wilgenstruwelen en solitaire bomen te
creëren en bestaande te versterken en enkele
poelen aan te leggen. “Toon had wat de poelen
betreft zijn bedenkingen en kwam toen op het
idee om er ter inspiratie oude foto’s en kaarten bij
te pakken. Hij vond drie ‘verdwenen’ meanders
terug die inmiddels door het landschap opgeslokt
waren en ontdekte dat er vroeger geen poelen om
de Groote Beerze heen lagen.

Dit historisch perspectief verschafte ons een
nieuw inzicht: deze ‘kunstmatige’ poelen
zouden de authenticiteit van het landschap
aantasten”, vertelt Roland.
”Het idee verviel en de focus kwam te liggen
op het in ere herstellen van nog zichtbare
oude meanderende aftakkingen, geheel
verdwenen meanders én het terugbrengen
van beekbegeleidend bos met nieuwe
aanplant.” Toon: “Dit sloot ook aan op onze
eigen doelen, zoals het verbeteren van de
stromingscondities en het vervallen van
maaionderhoud door de schaduwwerking
(over een aantal jaren) van de nieuwe
aanplant.”
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Stichting Landgoed Baest zet zich in voor het behoud van het Brabantse
Landgoed Baest (1225), gelegen in de Meijerij van Den Bosch, gemeente
Oirschot. Dit particuliere landgoed met een omvang van 380 hectare is
zowel vanuit natuurhistorisch als cultuurhistorisch oogpunt van grote
waarde. Door goed en geduldig beheer door de stichting en de
medewerking van Waterschap De Dommel blijft het authentieke
karakter van het landgoed behouden.

INTEGRALE AANPAK
IN SINT-OEDENRODE VERNIEUWEND
MOZAÏEK DOMMELVALLEI

Helikopterview
Omdat water de drager is in het planologisch
mozaïek participeerde het waterschap vanaf
de start. Anja de Wit, Strategisch
Omgevingsmanager bij Waterschap De
Dommel: “We proberen bij elke opgave het
hele palet in beeld te krijgen. Vanuit Mozaïek
Dommelvallei zien we het als onze taak om
ideeën te verrijken met kennis en kunde, ons
netwerk in te zetten en interventies te doen
die waardevol zijn voor meerdere partijen. Wij
kijken daarbij niet sec naar water, maar
bijvoorbeeld ook naar energie en infra. De
verschillende ontwikkelingen in SintOedenrode zijn in die geest uitgewerkt.”

Rinus van der Heijden, oud-adviseur in de tuinen landschapsarchitectuur, zet zich als
vrijwilliger in binnen Mozaïek Dommelvallei: “Ik
participeer, omdat ik graag wat voor mijn dorp
wil betekenen. Toen ik instapte werd er door
provincie Noord-Brabant en de vijf grote
Brabantse Steden net een nieuwe manier
bedacht om de vastgelopen traditionele
planologie vlot te trekken. Met inspiratiemodellen, zogenaamde watermachines, werden
kansen in Brabant geschetst die waren bedoeld
om gemeen-schappelijke doelen te bereiken.
Dit planningsmodel werd op heel Brabant
geprojecteerd in de beweging Mozaïek Brabant.
De gemeenten Boxtel en Sint-Oedenrode
verzamelden belangenpartijen uit het
Dommeldal tussen Eindhoven en Den Bosch om
hen te ondersteunen bij deze nieuwe manier van
werken. Hieruit is Mozaïek Dommelvallei
ontstaan.”

Drie vliegen
Het waterschap heeft als opgave om SintOedenrode, waar de beek de Dommel
dwars door het dorp stroomt, te beveiligen
tegen grote overstromingen. Deze opgave is
getiteld ‘Droge Voeten Sint-Oedenrode’ (zie
ook pag 9+10). De ontwikkelingen in de wijk
Kienehoef en Streekpark De Kienehoef
worden hieraan gekoppeld. “Het waterschap
liet ons zien dat het belangrijk was om
spaarzamer om te gaan met grondwater, om
water beter te conserveren in de zeventigerjaren-wijk Kienehoef en dit ook te betrekken
bij de verbetering van de waterkwaliteit in het
Streekpark Kienehoef zelf”, vertelt Rinus. “In
het Streekpark Kienehoef wordt de vijver
anders ingericht, zodat hij als een waterbuffer
gaat functioneren voor het hemelwater uit de
wijk Kienehoef. Dit vergroot de doorstroming
en zorgt ervoor dat de waterkwaliteit in de
vijver verbetert.”
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Mozaïek Dommelvallei* is o.a. actief
betrokken bij de wateropgave in de wijk
Kienehoef, de ontwikkeling van Streekpark
De Kienehoef en het project Droge Voeten in
Sint-Oedenrode. Streekpark De Kienehoef is
een openbaar recreatiepark met onder
andere waterpartijen, een paviljoen,
kinderboerderij en camping waarbinnen
water een grote rol speelt. De exploitant,
burgers, maatschappelijke organisaties en
overheden trekken samen op om Kienehoef
een nieuwe regionale functie te geven. Deze
ontwikkeling is gekoppeld aan de afwatering
van de wijk Kienehoef en het project Droge
Voeten in Sint Oedenrode. Vanuit een
vernieuwend, integraal gebiedsperspectief.

*Mozaïek Dommelvallei is een beweging waarin gemeenten, waterschappen, Brabant Water, Brabants Landschap,
kennisinstellingen, regio NO-Brabant en vertegenwoordigers uit het gebied samen invulling geven aan het innovatieve
planningsmodel MozaïekBrabant. Dit doen ze door de brug te slaan tussen de beleidsopgave van de overheidsorganisaties en de uitvoeringskracht die er in het gebied aanwezig is met de concepten van de ‘watermachines’ als
uitgangspunt. De ‘watermachines’ zijn in MozaïekBrabant ontworpen als uitwerking hoe het Brabantse watersysteem
de onderlegger kan vormen voor een nieuw verbindend raamwerk van stad, natuur en productieland. Alle betrokken
partijen ondertekenden in 2016 het Manifest Mozaïek Dommelvallei met afspraken voor 22 initiatieven waarvan
Streekpark De Kienehoef er één is.

Samen sterk
“Daarnaast gebruiken we de afgegraven grond
weer om de natte delen bij de kinderboerderij in
het Streekpark op te hogen. En wordt er in het
project Droge Voeten Sint Oedenrode een
aanlegsteiger in de Dommel gemaakt ter hoogte
van de wijk Kienehoef. In de toekomst kan er
dan eventueel een bevaarbare water- verbinding
tussen de Dommel en het Streek- park worden
gemaakt. Goed voor de waterkwaliteit én
parkbeleving. “We slaan hier bewust meerdere
vliegen in een klap. Dit hadden we los van
elkaar nooit kunnen bereiken.”

Vooraf dacht
ik dat het waterschap dit project vooral technisch
zou insteken. Maar nee hoor, ze zetten eerst de
ramen open naar de samenleving. Het
waterschap zorgde er samen met ons voor dat de
aanpak voor de wijk Kienehoef en het Streekpark
De Kienehoef bij iedereen goed tussen de oren
kwam te zitten.” Als Rinus het waterschap een tip
mag geven: “Grote dingen kleiner maken, zodat
het persoonlijk wordt. En blijven communiceren
met alle partijen, zodat iedereen bij de les en
betrokken blijft.”
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Tussen de oren
“Van alle betrokken overheden snapt het
waterschap inmiddels prima dat een dergelijke
integrale aanpak hout snijdt”, vindt Rinus.

“Waterschap De Dommel staat open voor
vernieuwing en bekijkt haar wateropgaven zeer
breed. Ik zie dat aan de wijze waarop zij het
project ‘Droge Voeten Sint-Oedenrode’ insteken:
door echt te luisteren naar de bewoners en open
te staan voor hun ideeën.

VIJF KEER KOFFIEDRINKEN
HERINRICHTING BUULDER AA
In het gebied Renheide in de gemeente
Heeze-Leende is rond 2012 gestart met de
eerste aanzet om beschikbare gronden te
verwerven voor het project Herinrichting
Buulder Aa. Dit project was bedoeld om te
voldoen aan de opgaven beekherstel en
inrichting natte natuurparel, waardoor het
water langer in het gebied zou worden
vastgehouden. Hiervoor moest een deel
van de beek de Buulder Aa aangepast en
verplaatst worden. Jos van Bree,
Rentmeester bij Waterschap De Dommel,
ging met de grondeigenaren in gesprek om
de gronden vrij te maken.
Het waterschap had als taak om in Renheide
een stuk natuur te herstellen door een
bestaande rechte beek te laten meanderen.
Idee was om de nog in het landschap
aanwezige oude beekloop opnieuw aan te
sluiten. Agrariërs, Staatsbosbeheer,
gemeente, grondeigenaren; allemaal werden
ze er actief bij betrokken. Peter Kerkhofs,
tegenwoordig zzp-er op het gebied van
biodiversiteit en landschap en tevens
natuurliefhebber, was een van de grondbezitters. “Via Harrie Maas, Veldmedewerker
bij Waterschap De Dommel en tegenwoordig
bestuurslid van de plattelandsvereniging
Hei, Heg en Hoogeind hoorde ik over het
project Herinrichting Buulder Aa. Hij had de
Renheide als afstudeeropdracht”, vertelt Peter.
“Eerder had ik een aantal percelen nabij de
beek al aangekocht, dus het had meteen mijn
aandacht. Ik ging daarna met Jos van Bree in
gesprek om te horen welke gronden hij precies
nodig had.”

Delicaat onderwerp
“Wat heel fijn is aan een participant als
Peter, is dat hij natuurminded is en
dat het economisch belang bij hem op de
tweede plaats staat”, zegt Jos. “Daarnaast
spreekt hij de taal van de grondeigenaren
heel goed. Peter stelde voor om –
zonder mij - als intermediair op pad te
gaan. Wat hij bereikt met vijf keer
koffiedrinken krijgen wij niet voor elkaar”,
lacht hij. “Met engelengeduld heeft hij
ervoor gezorgd dat wij ook het laatste stuk
grond in bezit kregen om ons doel te
bereiken. De grondeigenaar wilde niet
verkopen aan het waterschap,
maar wel aan hem. Peter kocht de grond
en in ruil daarvoor kreeg hij grond die
voor hem ecologisch gezien interessant
was. Zonder zijn inspanningen was dit
project niet geslaagd (afgerond in 2016).”
Verbeterpunten
Kan Peter verbeterpunten noemen? “Ik
kom uit de high tech wereld en daar
zeggen we ‘een goed project is een snel
project’. Maar die vlieger ging niet op bij
het project Herinrichting Buulder Aa. In het
begin had ik weinig begrip voor de
stroperigheid, maar naarmate ik meer
leerde over de processen, begreep ik het
beter. Als ik de leiding had gehad zou ik
het project in stukjes knippen en de
participanten nadrukkelijker meenemen:
meer en frequenter informatie
verstrekken en de doelen duidelijker
communiceren. Maar het gaat uiteindelijk
om het natuurherstel en dat is gelukt”,
besluit hij.
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BEWONERS ZIJN DE BELANGRIJKSTE STAKEHOLDERS
IN NATTE NATUURPAREL
DE UTRECHT

Dwars over de Neterselse Heide loopt een
diepe sloot van ruim een kilometer lang.
Waterschap De Dommel wil deze
dichtmaken, omdat de sloot veel water uit
de omgeving wegtrekt. “Samen met
buurtbewoners en agrariërs gingen we op
zoek naar een alternatieve route,”
vertelt Mario Graat, Omgevingsmanager bij
Waterschap De Dommel.
Een eerste mogelijkheid die het waterschap
voorstelde, bleek op grote bezwaren te stuiten
bij de bewoners. Daar om ontstonden twee
andere oplossingen: een lange overkluizing
langs de Ruttestraat of een route door een
stuk bos van Brabants Landschap. “Het was
een lastig vraagstuk, waarvoor geen ideale
oplossing was,” blikt Mario terug.
Henk Michiels woont en werkt in de Ruttestraat
en zegt: “Dát er een keuze gemaakt moest
worden, heeft het waterschap goed uit kunnen
leggen. Het is de laatste jaren vaak zó droog
geweest dat het gras niet meer groeit. Zeker
voor agrariërs niet prettig natuurlijk.”

Elkaar weten te vinden
Met dezelfde mensen zijn daarna gesprekken
gevoerd hoe we slimmer om kunnen gaan met
de watervoorraad voor landbouw én natuur.
“We hebben afgesproken dat het waterschap
suggesties doet voor extra stuwen in
zijwatergangen. Alleen bij instemming van de
agrariërs zouden we overgaan tot plaatsing. Op
deze manier werden we het samen eens over
vier extra stuwtjes die we volgend jaar gaan
realiseren. Belangrijkste afspraak is dat de
stuwpeilen in nauw overleg met het waterschap
snel aangepast worden aan de wensen van de
agrariërs. Je kunt aan de voorkant wel iets
bedenken, maar in de praktijk moet je elkaar
snel weten te vinden om slim te sturen.”
Open en transparant
Bewoner Henk heeft een paardenhouderij in het
gebied en staat te kijken van de open en
transparante manier van communiceren van het
waterschap. Hij ervaart de frequente
samenwerking als prettig. “Of alle beloftes
daadwerkelijk nagekomen worden, zullen we
zien. Tot op heden heb ik niemand kunnen
betrappen op een dubbele agenda,” lacht hij.
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Overschotten stikstofdepositie
De beekdalen van de Reusel en de Raamsloop
moeten hersteld worden en de abiotische
omstandigheden voor natuurwaarden in de
Natte Natuurparel De Utrecht versterkt. Dit is
onderdeel van een groter geheel om
verdroging tegen te gaan en de negatieve
effecten van de te hoge stikstofdepositie
binnen dit beschermde Natura2000-gebied te
kunnen opvangen.

Gebied herinrichten
Mario vindt dat bewoners de belangrijkste
stakeholders zijn. “Om samen te kunnen
werken, moet je elkaar eerst leren kennen.” Hij
organiseerde drie werksessies met betrokken
bewoners en agrariërs. “Na afweging van alle
voor- en nadelen zijn we samen tot de keuze
gekomen om het water door het bos te sturen.
De naaldbomen in het bos waren al aangetast
door een parasiet en veel bomen
omgewaaid. Deze keuze biedt direct een goede
mogelijkheid het bosgebied opnieuw
in te richten.”
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HERBESTEMMING
RIOOLWATERZUIVERING ‘MOERENBURG’
BUURTRAAD ARMHOEFSE AKKERS IN ROL ALS BELANGENBEHARTIGER
Een van de oudste rioolwaterzuiveringen
van het land ligt in het gebied Moerenburg,
in Tilburg-Oost, grenzend aan woonwijk
Armhoefse Akkers. De waterzuivering is in
de jaren negentig door Waterschap De
Dommel overgenomen van de gemeente
Tilburg. Nadat het in 2005 uit productie
werd genomen, zocht De Dommel naar een
goede herbestemming van het terrein.
Martin Bouwman, beleidsadviseur bij
Waterschap De Dommel begeleidde dit
traject. Met buurtraad Armhoefse Akkers
als belangrijke bijrijder.
“De rioolzuivering in Moerenburg is te mooi om
achter een hek te zetten”, begint Martin. “Een
deel van het terrein heeft een status van
industrieel erfgoed. En nadat we een subsidie
hebben gekregen om de gebouwen op te
knappen wilden we het ook toegankelijk
maken voor publiek. Er waren enkele serieuze
kandidaten die het terrein wilden exploiteren.”

Hulp welkom
“De hulp van de wijkraad was zeer welkom,
zo niet onmisbaar”, zegt Martin eerlijk. “Ik
had niet eerder met dit bijltje hadden gehakt
en qua participatie is het dan ook niet van
een leien dakje gegaan. We hadden veel
eerder in gesprek moeten gaan met de
belangen-groepen. De buurtraad heeft ons
hierop gewezen, en terecht.” Yvette: “Het
voordeel van deze situatie was dat we veel
vrijheid kregen om mede het roer te nemen.”
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Actieve buurtraad
De buurtraad van de aan Moerenburg
grenzende wijk Armhoefse Akkers stond op
scherp vanwege eerdere ervaringen met
overlast en parkeerdruk bij een ‘stadsstrand’
nabij Moerenburg en gaf meteen aan een rol
te willen spelen bij het proces van de
herbestemming. Yvette Eshuis, lid van de
buurtraad: “Voornamelijk direct omwonenden
en belangenpartijen zagen risico’s in
geluidsoverlast, parkeren en een verhoging
van het aantal verkeersbewegingen. Dat moet
je niet willen in een landschapspark als
Moerenburg.”

Klankbordgroep
De buurtraad ging (in november 2017) in
gesprek met gemeente Tilburg en
Waterschap De Dommel. “We zagen een
nogal afwachtende houding. Vanwege alle
onrust in de wijk besloten wij actief te
participeren voor het buurt- en landschapsbelang. We hebben met het waterschap
onder meer de randvoorwaarden opgesteld
en we hebben een voorstel gedaan voor de
oprichting van een klankbordgroep waarin
alle belangengroepen uit de omgeving een
stem kregen. Zoals de bewoners van
Moerenburg, Armhoefse Akkers en de
aangrenzende wijk Jeruzalem, de Vereniging
Behoud Moerenburg en lokale ondernemers.
Hier werd gehoor aan gegeven.”

Waterproef
Uiteindelijk is met meerderheid van
stemmen na aan aanbestedingsprocedure
een exploitant gekozen. Na de
beoordelingsronde viel de keuze op het
plan ‘Waterproef’ van ondernemers Luc
Zweerts en Ernst Jonkers.
Waterproef dient een locatie te worden die
een gezonde lifestyle ondersteunt. Er zijn
plannen voor outdoor activiteiten, een
adviescentrum, een stadstuin en een
restaurant op het 1800 m2 grote perceel. “

“Wat erg leuk is, is dat ze ook de historie
van de waterzuivering in beeld willen
brengen. Dat was voor ons geen doel,
maar wel een mooie bijvangst”, besluit
Martin.
De klankbordgroep bestaat nog steeds en
beraamt zich nu over handhaving als
‘Waterproef’ operationeel is (start
aanpassingen zomer 2020).
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