
                                

Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei 
Informatieblad: Projectnaam invullen 

 

1 Projectnaam 

Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode 

2 Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie 

 Naam organisatie: Waterschap De Dommel en gemeente Meierijstad 

Contactpersoon: Anna Kramer 

Mailadres: drogevoeten@dommel.nl 

Telefoon: 0411 618 618   

3 Partners waarmee in het project wordt samengewerkt 

 Gemeente Meierijstad, Provincie Noord-Brabant 

4 Locatie 

 Gemeente: Meierijstad, Sint-Oedenrode 

Overzichtskaart bijvoegen 

 

5 Aanleiding  

 Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten 

beschermd worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de 

Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken. De Dommel stroomt 

juist precies door die kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel 

daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een 

herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Juist om 

ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, moeten wij hiermee aan de slag. Ook richten we de 

omgeving van de Dommel klimaatrobuust in. Daarbij leggen we op plekken een winterbed aan tot 25 

meter breed. We nemen recreatieve maatregelen en voorzieningen voor de gemeente en maken een 

ecologische verbindingszone langs de Dommel door de bebouwde kom. 

6 Doel  

 In het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode hebben Waterschap De Dommel en Gemeente 

Meierijstad intensief samengewerkt om tot een integraal inrichtingsplan voor de Dommel te komen. Het 

doel van het project is het realiseren van een robuust beekdal in Sint-Oedenrode waarmee diverse 

subdoelen worden gerealiseerd met betrekking tot klimaat en beekherstel:  

a) geen overlast bij extreme neerslag;  

b) hogere (grond-)waterstanden bij extreme droogte;  

c) verminderen hittestress;  

d) verbeteren waterkwaliteit;  

e) bijdragen aan Kaderrichtlijn Water doelstellingen (beekherstel);  

f) aanleg/verbeteren ecologische verbindingszone door de bebouwde kom;  

g) bijdragen aan beleidsthema Mooi Water en andere klimaatambities. 

7 Beschrijving  

 1. Verhoging en aanpassing kanodrempel ’t Laar 

2. Hoogwaterbescherming Nijnselseweg 

3. Hoogwaterbescherming Sluisplein en omgeving 

4. Aanleg faunapassage Hambrug 

5. Verlegging kering en herinrichting perceel Borchmolendijk 

6. Hoogwaterbescherming kering Lindendijk, afwaarderen van de kering van regionale kering naar overige 

kering. Deze uitvoeren als overige kering. 

7. Hoogwaterbescherming kering Brockstraat- De Jongsingel 

8. Aanleg winterbed van Odaschool tot Ahrend 



                                
9. Aanleg vispassage De Neul 

10. Aanpassing kanovoorzieningen De Neul 

11. Aanbrengen overkapping toeschouwers kanoparcours 

12. Hoogwaterbescherming kering de Neul 

13. Hoogwatergeul Rijsingen 

14. Nieuw gemaal Stille Dommel 

15. Aanpassing duiker Stille Dommel 

16. Aanpassing vissteigers 

17. Groene berging (herinrichting helofytenfilter) 

18. Herinrichting Sportpark de Neul (sportvelden en parkeerterrein) 

19. Speelnatuur Odaschool 

20. Aanpassing bruggen 

21. Aanpassing/verbreding zuidelijk deel Cathalijnepad 

22. Aanzet kanoverbinding Stille Dommel-Kienehoef 

23. Baggeren Stille Dommel 

24. Nieuwe vissteiger Stille Dommel 

25. Inrichting Promenade 

26. Aanpassing bosperceel Lindendijk 

27. Verbetering HWA (Hemelwaterafvoer) Sluisplein en omgeving 

28. Verwijderen ondieptes Dommel (traject A50 - Brockstraat) 

29. Verbetering doorstroming meander ’t Laar 

30. Verbetering (ecologisch) functioneren Dommelarm Eerschotsestraat 

8 Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen 

 nvt 

9 Meekoppelkansen met andere projecten 

 nvt 

10 Uitvoeringsperiode 

 Korte termijn (2020 – 2021) Middellange termijn (2022-2025) Lange termijn (2026 e.v.) 

 Periode van uitvoering voorjaar 

2023 tot eind 2023. 

 

11 Stand van zaken 

 Als alles volgens planning verloopt hebben we 1 maart een goedkeuring op het definitief Projectplan 

Waterwet. Na 6 weken (half april) hopen we een definitief Projectplan Waterwet te hebben zonder 

verdere bezwaren. 

Uitvoering staat gepland voor 2023.  

12 Geraamde kosten 

 10 miljoen 

13 Beoogde financiering 

 Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en  gemeente Meierijstad 

14 Opmerkingen 

 www.dommel.nl/drogevoeten 

15 Beoogde rol van Mozaïek Dommelvallei 

 nvt 

16 Bijdrage aan Global Goals 

 

 Zie: https://www.globalgoals.org/ - Nr. 13 (Climate action): voorbeeld voor afmeting 

 

https://www.globalgoals.org/

