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Aanvrager Gemeente Breda
Betrokken partijen Staatsbosbeheer, 
Waterschap Brabantse Delta, Ecologisch 
waterbeheer, Molinia, Universiteit Wageningen, 
Universiteit Delft, bewoners
Looptijd 2016-2018
Subsidie €124 999
Projectcategorie Robuust Watersysteem

Samenvatting Voeden van het Natura2000 
gebied Ulvenhoutse Bos met gezuiverd 
hemelwater uit het dorp Ulvenhout.  

Omvang van project 148 ha en 420 m3 berging

Door G.Lanting - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9609951

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9609951


Aanvrager Gemeente Bladel
Betrokken partijen Ondernemersvereniging 
Bedrijventerreinen gemeente Bladel, 
Waterschap de Dommel, ondernemers
Looptijd 2016-2020
Subsidie €124 999
Projectcategorie Robuust Watersysteem

Samenvatting Lokaal infiltreren van 300.000 m3 
regenwater ten behoeve van de aanvulling van 
de grondwatervoorraad. Daarnaast wordt 
uitgebreide communicatie opgezet om het 
waterbewustzijn van de ondernemers te 
vergroten en hen te activeren om ook  
maatregelen te nemen op eigen terrein.

Omvang van het project: 60 ha, 285 
ondernemers, 300.000 m3 infiltreren

Afbeeldingen afkomstig uit projectplan Gemeente Bladel



Aanvrager Gemeente Cuijk
Betrokken partijen Schooldirecteuren, de gemeenten 
in Land van Cuijk, Waterschap Aa en Maas, Ingrid 
Langenhoff
Looptijd 2016-2021
Subsidie €124 999
Projectcategorie Kansen en innovaties

Samenvatting De realisatie van twee GroenBlauwe
schoolpleinen. Hiertoe wordt regenwater dat op de 
daken van scholen en op de schoolpleinen valt, 
zichtbaar opgevangen en geleid naar beplantings-
vakken en/of infiltratievelden en tijdelijke opvang zoals 
regentonnen en/of waterspeeltoestellen. Het 
opgevangen water infiltreert in de bodem en wordt 
gebruikt om de beplanting van water te voorzien. 
Daarnaast wordt een bewustwordingstraject opgezet 
bestaande uit een lespakket, communicatie omtrent 
dit project en het opstellen van het promotiemateriaal 
dat gebruikt kan worden om nog meer scholen 
enthousiast te maken.

Omvang van het project 6000 m2 schoolplein, 4800m3 
infiltratie, de lokale gemeenschap rondom de scholen 
(ouders, kinderen, dorpsraad, buurtbewoners, e.d)

Afbeeldingen afkomstig uit projectplan Gemeente Cuijk



Aanvrager Gemeente Boxmeer
Betrokken partijen Samenwerkingsverband Land 
van Cuijk, inwoners Boxmeer, de groeters
(stadsgidsen Boxmeer gekoppeld aan bibliotheek)
Looptijd 2017-2018
Subsidie €124 999
Projectcategorie Robuust watersysteem

Samenvatting Rondom de Weijer en in het 
Weijerpark worden de vijvers aangepast zodat ze 
worden gevoed met hemelwater uit de omgeving 
in plaats van met opgepompt grondwater. De 
gracht die onstaat kan bij hevige regenval 
overstorten in een wadi. Zo wordt gebiedseigen 
water vastgehouden en gekoppeld aan 
cultuurhistorie. Het cultureel centrum en de 
bibliotheek besteden aandacht aan het project en 
het thema water. 

Omvang van het project: 2 ha, 4000 m3 
waterconservering

Afbeeldingen afkomstig uit projectplan Gemeente Boxmeer



Aanvrager Gemeente St Anthonis
Betrokken partijen Vereniging Peelbelang 
Landhorst, bewoners, staatsbosbeheer
Looptijd 2015-2020
Subsidie €101 156
Projectcategorie Robuust watersysteem

Samenvatting Afkoppelen van de Heistraat en 
een belangrijk deel van de Kerkstraat in 
Landhorst met toepassing van Permeoblokken
(winnaar Rioned innovatieprijs 2015), volgens 
het hoogste ambitieniveau uit de 
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst. 
Via dit systeem wordt hemelwater direct 
geleverd aan de Groene Poort en daarmee aan 
de Staatsbossen en de Tovensche Beek en aan 
het grondwater onder Landhorst. De Vereniging 
Peelbelang is nauw betrokken bij het project.

Afbeeldingen afkomstig uit projectplan Gemeente St Anthonis



Aanvrager Stichting BABG
Betrokken partijen Delphy, ketenpartijen, deelnemende 
agrarische ondernemers, Netafim, Broere Beregening, Ronnie 
Vos, Smits beregening, RMA, Yara, Plant Health Cure en een 
gewasbeschermingsfirma 
Looptijd 2016-2020
Subsidie € 63 646
Projectcategorie Economisch perspectief 

Samenvatting Voor een totaal teeltsysteem op basis van 
dripirrigatie/fertigatie/chemigatie onder praktijk-
omstandigheden in de teelt van consumptieaardappelen, 
asperges, spinazie en prei, inzicht leveren in:
• kosten en baten van een dergelijk teeltsysteem (financiële 

en technische haalbaarheid bij de verschillende gewassen 
en teeltsystemen);

• de effecten van een dergelijk systeem op de omgeving en 
de organisatie op het bedrijf;

• de klimaatbestendigheid van dit systeem;
• beperking zoetwater gebruik, beperking emissies van 

mineralen en gewasbeschermingsmiddelen.
Deze inzichten dragen bij aan het ontwikkelen van een sluitende 
businesscase voor een dergelijk systeem. De resultaten worden 
breed gedeeld met de verschillende doelgroepen in het gebied 
waarop het Deltaplan Hoge Zandgronden betrekking heeft.

Omvang van het project Circa 10 ha dripirrigatie bij de 
kernbedrijven, 5 a 7 projectpartners met achterban 

Bron: http://www.ppic.org/main/blog_detail.asp?i=1826
http://www.vmt.nl/Nieuws/Lamb_Weston_Meijer_goed_op_we
g_naar_duurzaamheidsdoelstellingen_videos-150225110704

http://www.ppic.org/main/blog_detail.asp?i=1826
http://www.vmt.nl/Nieuws/Lamb_Weston_Meijer_goed_op_we


Aanvrager Ingrid Langenhoff
Betrokken partijen Doreine Epping, Saxion, HAS, Fencing
&design, De regenwatershop, Waterschap de Dommel. 
Waterschap Aa en Maas, Mogelijk op termijn Gemeente Den 
Bosch, woningcooperatie, en projectontwikkelaar
Looptijd 2016-2021
Subsidie €124 999
Projectcategorie Overige maatregelen

Samenvatting Ontwikkeling, onderzoek en realisatie van Groene 
Waterwand gevelmodules en een Groene Water Gevel. Dit heeft 
als doel om de stad klimaatadaptiever te maken door groen in 
de stad te brengen dat met regenwater wordt gevoed. 
Regenwater dat op het dak van een woning/gebouw valt wordt 
gebufferd. Beplanting aan de buitenzijde van het systeem 
gebruikt het gebufferde regenwater. overtollig water komt in de 
ondergrondse units waarmee het water in de bodem wordt 
geïnfiltreerd. Het project bestaat uit twee fases waarbij wordt 
gewerkt aan proefopstellingen, onderzoek, technische 
uitwerking, communicatie en de ontwikkeling van een app.

Omvang van het project Productontwikkeling. Partners 
hierboven genoemd
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Aanvrager Gemeente St Anthonis
Betrokken partijen  Stichting Dorpsraad St Anthonis, 
Waterschap Aa en Maas, De Seizoenen, Stichting 
Pantein, PrinsBernhard Cultuurfonds
Looptijd 2016-2018
Subsidie € 87 500
Projectcategorie Robuust watersysteem

Samenvatting 
Het project is geïniteerd vanuit een burgerinitiatief
• Het vergroten van het waterbufferend vermogen 

van de Oploosche Molenbeek;
• afkoppelen van 3.000 m2 naar het landschapspark 

via bodempassage;
• zichtbaar maken van de impact van verdroging en 

creëren van bewustwording van mogelijke 
maatregelen om verdroging en de gevolgen ervan 
te beperken.

Omvang van het project 2,5 ha; met een uitstraling van 
100 ha, 1500 m3 waterconservering, 6 
projectdeelnemers
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Aanvrager NCB Ontwikkeling
Betrokken partijen ZLTO, ondernemers
Looptijd 2017-2020
Subsidie €124 888 
Projectcategorie Robuust watersysteem

Samenvatting 
In de deelgebieden (I) Raam en Leijgraaf en (II) 
Zuidelijke Peelregio: 
• De aanleg van peilgestuurde drainage (20 ha);
• implementatie van waterconservering (20 

maatregelen);
• bodem- en teeltmaatregelen (80 ha);
• bewustwordingsmaatregelen (2 

veldbijeenkomsten);
• monitoring en communicatie

Omvang van het project 50 000 m3/jaar 
waterconservering, maatregelen bij 80 agrariërs A
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Aanvrager NCB Ontwikkeling
Betrokken partijen ZLTO, ondernemers
Looptijd 2017-2020
Subsidie €124 888 
Projectcategorie Robuust watersysteem

Samenvatting 
In de deelgebieden (I) Kempen Zuid-West en (II) 
Kempen Noord: 
• De aanleg van peilgestuurde drainage (20 ha);
• implementatie van waterconservering (20 

maatregelen);
• bodem- en teeltmaatregelen (80 ha);
• bewustwordingsmaatregelen (2 

veldbijeenkomsten);
• monitoring en communicatie

Omvang van het project 50 000 m3/jaar 
waterconservering, maatregelen bij 80 agrariërs A
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Aanvrager NCB Ontwikkeling
Betrokken partijen ZLTO, ondernemers
Looptijd 2017-2020
Subsidie €124 888 
Projectcategorie Robuust watersysteem

Samenvatting 
In de deelgebieden (I) Zuid-West Brabant en (II) 
Midden-West Brabant: 
• De aanleg van peilgestuurde drainage (20 ha);
• implementatie van waterconservering (20 

maatregelen);
• bodem- en teeltmaatregelen (80 ha);
• bewustwordingsmaatregelen (2 

veldbijeenkomsten);
• monitoring en communicatie

Omvang van het project 50 000 m3/jaar 
waterconservering, maatregelen bij 80 agrariërs A
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Aanvrager ZLTO
Betrokken partijen Melkveehouder, Alterra
Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Hoeve 
Diekenstijn
Looptijd 2016-2018
Subsidie €123 992
Projectcategorie Accepteren en adapteren

Samenvatting 
Uitvoeren van proeven waarin de teelt van sorghum en 
snijmaïs worden vergeleken om te toetsen of de teelt 
van sorghum een maatregel is om de bodemkwaliteit 
en waterhuishouding te verbeteren. Er worden 
proeven uitgevoerd, metingen uitgevoerd naar 
opbrengst voederwaarde, beworteling, 
bodemverdichting, water- en nutriëntenhuishouding 
en de bevindingen worden gerapporteerd. 

Omvang van het project Betreft een veldproef. Indien 
sorghum op 1/3 van het snijmaisareaal in Brabant zou 
worden geteeld, betekent dit 24 miljoen m3 
grondwateraanvulling

Bron: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sorghum#/media/File:Sorghum.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Sorghum#/media/File


Aanvrager Onze Lieve Vrouw Abdij Koningshoeven
Betrokken partijen Abdij Koningshoeven, 
Waterschap De Dommel, M.J. Oomen Groep, 
Gemeente Tilburg, Diamantgroep, IPStar BV, 
Biopolus, BLJ Architectuur
Looptijd 2017-2018
Subsidie €500.000
Projectcategorie Kansen en innovaties

Samenvatting Benutten van proceswater als 
ecologische en anti-verdrogingsmaatregel op het 
terrein van de abdij. Een deel van het water wordt 
bovendien ingezet in een zogenaamde 
valorisatiekas voor de kweek van gewassen en 
vissen.

Omvang van project 160 ha, 136.656 m3 
waterbesparing en 36.000 m3 waterconservering 
per jaar

Bron: Abdij Koningshoeven



Aanvrager Gemeente Meierijstad
Betrokken partijen Gemeente Meierijstad,
Waterschap De Dommel, Agrifood Capital, Streekraad 
Het Groene Woud, Brabants Landschap, 
Staatsbosbeheer, HAS Hogeschool, Tue, Wageningen 
Universiteit
Looptijd 2018-2021
Subsidie €500.000
Projectcategorie Robuust watersysteem

Samenvatting Realisatie van een bypass van De 
Dommel als waterbuffer om het stedelijk gebied van 
Sint-Oedenrode te beschermen tegen 
overstromingen. Daarnaast dient de bypass tijdens 
perioden van droogte als waterreservoir voor 
landbouw en natuur.
Omvang van project 50 ha stroombed, 
infiltratiegebieden, infrastructurele voorzieningen en 
versterkte of nieuwe natuur. 45.000-65.000 m3 
waterconservering

Bron: gemeente Meierijstad



Aanvrager Brabant Water
Betrokken partijen Brabant Water, Waterschap Aa en 
Maas, ZLTO en agrariërs in de nabije omgeving van de 
winning Veghel.
Looptijd 2017-2020
Subsidie € 159.032
Projectcategorie Kansen en innovaties

Samenvatting Concreet aan de slag met 
klimaatadaptatie in de landbouw via 
bodemmaatregelen. De uitvoering is gericht op proef-
en demovelden, fysieke inrichtingsmaatregelen en de 
ontwikkeling van kennis. Binnen het project wordt 
gewerkt aan het watervasthoudend vermogen van de 
bodem en aan de  adaptieve omgang met de effecten 
van klimaatverandering zoals droogte. 
Waterbesparing wordt ondermeer bereikt door de 
opvang en gebruik van neerslag en van spoelwater 
dat vrijkomt bij de productie van drinkwater. 

Omvang van project ca. 1.800 ha

Bron: Brabant Water



Aanvrager Coöperatie Boer, bier, water
Betrokken partijen Bavaria, 12 deelnemende 
boeren, gemeente Laarbeek, waterschap Aa en 
Maas
Looptijd 2017-2021
Subsidie € 192.089
Projectcategorie Kansen en innovaties

Samenvatting Maatregelen gericht op het 
verbeteren van de bodemkwaliteit/ 
bodemwatersysteem, vooral door een ander type 
landgebruik toegespitst op het verhogen van het 
organische stofgehalte en daarnaast het 
voorkomen en opheffen van verdichting.

Omvang van project 12 deelnemers > 500 ha. 
Minimaal 50-90 mm aan beregening wordt 
uitgespaard. Brede kennisverspreiding gericht op 
ca. 370 melkveehouders.

Bron: Bavaria



Aanvrager NCB Ontwikkeling
Betrokken partijen Agrarische ondernemers, 
terreinbeherende organisaties en waterschappen, 
ZLTO, NMI, WUR – Farming Systems Ecologie en BMF
Looptijd 2017-2020
Subsidie € 126.000,-
Projectcategorie Kansen en innovaties

Samenvatting het project beoogt het stimuleren van 
bodem- en watermaatregelen. Daarbij gaat het m.n. 
om een maximale inzet van organisch 
stofmanagement op landbouwbedrijven, gericht op 
het vergroten van het waterbergend en 
waterleverend vermogen van de grond in de 
attentiezones rondom geselecteerde beschermde 
natuurgebieden, de ‘natte natuurparels’. 

Omvang van project selectie en analyse van gebieden 
moet nog plaatsvinden. Uit de nu in beeld zijnde 9 
gebieden worden er 3 geselecteerd.

Bron: beeldbank ZLTO



Aanvrager Gemeente Oss
Betrokken partijen Gemeente Oss, bewoners, 
bedrijven, Natuur- en Milieu-educatiecentrum 
Elzenhoek, Watersamenwerking As50+partners
Looptijd 2017-2018
Subsidie € 387.655
Projectcategorie Robuust watersysteem/Overige 
maatregelen

Samenvatting Maatregelen op gemeentegrond 
gericht op het lokaal bufferen en infiltreren van 
hemelwater. Communicatie gericht op 
maatregelen op privéterrein en een 
onderzoeksproject gericht op het lokaal gebruiken 
van hemelwater voor standplaatsverbetering van 
bomen op de hoge zandgronden.

Omvang van project het te bereiken effect van de 
genoemde maatregel bedraagt 2 ha.

Bron: gemeente Oss



Aanvrager Gemeente Woensdrecht
Betrokken partijen Gemeente Woensdrecht, 
waterschap Brabantse Delta, dorpsplatform Putte 
en Staatsbosbeheer
Looptijd 2017-2018
Subsidie €135.224,-
Projectcategorie Robuust watersysteem

Samenvatting Aanleg van een hemelwaterriool 
vanaf het Tervoplein naar een retentievijver. Van 
hier uit kan het water via een slotenstelsel het 
Moretusbos instromen om verdroging tegen te 
gaan. 

Omvang van project door het afkoppelen wordt 
jaarlijks circa 9200 m3 extra water toegevoegd aan 
de retentievijver Beukendreef

Bron: gemeente Woensdrecht



Aanvrager Ulen Agrarisch Bedrijf
Betrokken partijen ZLTO, Gebroeders Emonds, 
Promeco, KnowH2O, Wageningen Livestock 
Research
Looptijd 2018-2021
Subsidie € 98.774
Projectcategorie Economisch perspectief

Samenvatting het project betreft de aanleg van 
sub-irrigatie (48 hectare) als droogte mitigerende
maatregel, het plaatsen en toepassen van 
sensoren voor grondwaterstand en 
bodemvochtigheid en het toepassen van de app 
BeregeningsSignaal. 

Omvang van project Potentiele 
waterconservering geschat op 168.000 m3

Bron Projectplan Boer zoekt Water



Aanvrager GreenMax B.V.
Betrokken partijen LipsGroen Hoveniers B.V.
Looptijd 2018-2021
Subsidie € 124.730
Projectcategorie Kansen en innovaties

Samenvatting Ontwikkelen van een goedkoop 
nieuw hemelwaterafvoer systeem voor 
gebouwen met een vegetatiegevel. Hierbij wordt 
hemelwater gebruikt wat van daken van 
gebouwen wordt afgevoerd om de vegetatiegevel 
in stand te houden. 

Omvang van project ca. 20% van het effectieve 
dakoppervlak kan de maximale opp. van een 
GroenWater systeem aan de gevel zijn. Groene 
gevels verbruiken 1,5 tot 2 x zoveel water dan
horizontale bodems met natuurlijke plantengroei.

Bron GreenMax B.V.



Aanvrager Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden
Betrokken partijen ZLTO, eigenaren, boeren, Vliegbasis 
Volkel, waterschap Aa en Maas, gemeente Uden, 
Steltenberg, bewoners, IVN, Vogelwacht
Looptijd 2018-2020
Subsidie € 302.400
Projectcategorie Robuust watersysteem

Samenvatting Extra waterconservering op de 
Peelhorst: de verwerving en inrichting van de 
gebieden Houtvennen noord en Houtvennen zuid ten 
behoeve van waterconservering, waterbuffering,
natuurontwikkeling en de kennisdeling daarvan.

Omvang van project 10,3 ha, 60.000 m3 
waterconservering, vermindering van aanvoer vanuit 
het Peelkanaal

Projectplan Water Parkeren Houtvennen



Aanvrager Gemeente Hilvarenbeek
Betrokken partijen Waterschap De Dommel
Looptijd 2018-2019
Subsidie € 66.750
Projectcategorie Overige maatregelen

Samenvatting Bewoners betrekken bij 
klimaatadaptatie via workshops en een lokale 
website van HuisjeBoompjeBeter. Daarnaast wordt in 
Hilvarenbeek een koppeling gemaakt tussen 
communicatie en concrete acties in de wijken zoals 
beplantingsacties, het afkoppelen van regenwater en 
het plaatsen van regentonnen.

Omvang van project 1000 m2 tuinverharding 
vervangen door groen, op 100 locaties het 
regenwater af te koppelen. Naar verwachting kunnen 
circa 1.000 inwoners van gemeente Hilvarenbeek 
deelnemen aan één of meerdere acties binnen het 
project.

Bron gemeente Hilvarenbeek



Aanvrager Gemeente Roosendaal
Betrokken partijen Waterpoort, Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, boeren, tuinders, Stichting Kasteel 
van Wouw, waterschap Brabantse Delta, Gemeente 
Steenbergen, bewoners, Provinciaal Landschap 
Brabantse Wal
Looptijd 2018-2021
Subsidie € 291.584
Projectcategorie Robuust Watersysteem

Samenvatting Vasthouden van zoet water, versterken 
van het Natuurnetwerk Brabant en cultuurhistorie 
weer beleefbaar maken op de locatie van Kasteel van 
Wouw. De gedempte waterpartijen rondom het Kasteel 
van Wouw worden opengelegd, waardoor een 
peilgestuurde voorziening ontstaat, om de snelheid 
van afstromend oppervlaktewater te beheersen en 
water vast te houden op de verdrogingsgevoelige 
zandgronden bij Wouw.

Omvang van project 2 ha wateroppervlak op 
gemeentelijk terrein, 150.000 m3 waterberging per 
jaar 

Bron gemeente Roosendaal



Aanvrager Stichting Agroforestry Zuid Nederland
Betrokken partijen Ondernemers, HAS Den Bosch, 
Helicon Tilburg, Den Food Bosch, waterschappen 
De Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta, 
dorpsraden en buurtschappen, Brabantse Milieu 
Federatie
Looptijd 2018-2021
Subsidie € 178.990
Projectcategorie Accepteren en adapteren

Samenvatting Het realiseren van voedselbossen 
die bijdragen aan klimaatbestendigheid van 
bodem en natuur.

Omvang van project 9.3 ha aan voedselbossen op 
nieuwe locaties, 35.573 m2 waterberging 

Bron Stichting Agroforestry Zuid-Nederland



Aanvrager Gemeente Veldhoven
Betrokken partijen Waterschap De Dommel, Tauw, 
bewoners, bedrijven
Looptijd 2018-2021
Subsidie € 227.438
Projectcategorie Robuust Watersysteem

Samenvatting Realiseren van een duurzaam en 
klimaatrobuust hemelwatersysteem. Water wordt 
zichtbaar gemaakt en er wordt ingezet op benutten 
van hemelwater en bewustwording. Daarnaast 
wordt ook hemelwater ingezet voor vernatting van 
het beekdal van de Poelenloop.

Omvang van project Grondwerkzaamheden voor 
waterberging 20.180 m3, waterconservering 
15.395 m3. De vernatting van het gebied rondom 
de Poelenloop zorgt ook voor meer watertoevoer 
in het beekdal en de akkers rondom de 
bovengrondse waterverbindingen, waardoor de 
landbouw minder water nodig zal hebben in 
drogere tijden.

Bron gemeente Veldhoven



Aanvrager Gemeente Breda
Betrokken partijen Waterkring de Baronie: 
gemeente Rucphen, Etten-Leur, Breda, Baarle-
Nassau/Alphen-Chaam, Zundert en 
Waterschap Brabantse Delta, Witteveen+Bos
Looptijd 2018 – 2021 
Subsidie € 41.912
Projectcategorie Overige maatregelen

Samenvatting Inzicht bieden in 
vasthoudpotentieel van water in de private 
ruimte door middel van een platform 

Omvang van project bij deelname van 5% 
bewoners 322.570 m3 extra waterberging per 
jaar

Bron: gemeente Breda



Aanvrager Stichting Spoorpark
Betrokken partijen bewoners, Gemeente 
Tilburg, Ecofyt, Waterschap Aa en Maas, 
Waterschap De Dommel, Antea Group, DHV 
Haskoning, H20ke, bedrijven
Looptijd 2018-2021
Subsidie € 367.811
Projectcategorie Robuust Watersysteem

Samenvatting Het realiseren van een 
watersysteem met schoon en stromend 
oppervlaktewater. Dit is onderdeel van een 
stadspark, verbonden met het watersysteem 
van de stad en draagt bij aan 
klimaatbestendigheid en zoetwatervoorziening.

Omvang van project park is 9 ha, watersysteem 
0.5 ha. en 2170 m3 waterconservering per keer

Bron Stichting Spoorpark



Aanvrager Maas Jacobs Vastgoed B.V.
Betrokken partijen Gemeente Zundert, 
Waterschap Brabantse Delta, omwonenden en 
toekomstige bewoners
Looptijd 2018-2021
Subsidie € 370.511
Projectcategorie Robuust Watersysteem

Samenvatting Wonen, natuur en water krijgen 
een plek in het landschap waarbij het 
bestaande landschap en de bestaande aard van 
het gebied als basis dienen.

Omvang van project 7000 m3 waterberging in 
de landschapszone, 70 m3 waterberging in 
infiltratieriolering

Bron Projectplan De Tuinderij Zundert



Aanvrager Gemeente Boxmeer
Betrokken partijen Gemeente Cuijk, gemeente 
Mill en St. Hubert, Gemeente Grave, Gemeente 
St. Anthonis, Waterschap Aa en Maas
Looptijd 2018-2021
Subsidie €375.100
Projectcategorie Robuust Watersysteem

Samenvatting Ontwerpen van groenblauwe 
schoolpleinen die bijdragen aan waterinfiltratie, 
biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en het 
terugdringen van hittestress

Omvang van project 12.500 m2 afkoppelen, 
9200 m3 infiltratie

Projectplan GroenBlauwe schoolpleinen



Aanvrager Gemeente Oirschot
Betrokken partijen Waterschap De Dommel, Tauw, bewoners, 
bedrijven
Looptijd 2018-2021
Subsidie € 500.000
Projectcategorie Robuust Watersysteem

Samenvatting Water vasthouden in het eigen gebied voor 
benutting en infiltratie: regenwater wordt met grote 
infiltratieriolen buiten de kern gebracht. Vanaf daar wordt een
verbinding gemaakt met het Omleidingskanaal Kleine Beerze. De 
functie van het Omleidingskanaal wordt uitgebreid, zodat het 
kanaal ook geschikt wordt om (gestuurd) water te bergen en te 
infiltreren. Daarnaast wordt het geplande groot onderhoud aan de 
N395 uitgebreid zodat overtollig regenwater middels het 
wegprofiel afgevoerd tot buiten de kom en kan worden gebufferd.

Omvang van project 3.5 ha openbaar terrein afkoppelen, 5000 m3 
waterconservering t.b.v. beregening sportvelden, 5800 m3 
bufferen en infiltreren.

Bron gemeente Oirschot


