
                           

 

Project:  Stroomgebieden Molenbeek en Schijfse Vaartkant 

klimaatrobuust maken 

Initiatief 

Waterschap Brabantse Delta,  Gemeente Roosendaal en Gemeente Rucphen hebben  het 

initiatief genomen om een gebiedsproces op te starten rondom de stroomgebieden van 

de Molenbeek en de Schijfse Vaartkant. We willen dit gebied klimaatrobuuster en 

daarmee ook toekomstbestendiger maken. Daarbij richten we ons op het landelijk gebied 

van beide stroomgebieden. Dit alles gebeurt in samenspraak met Provincie Noord-

Brabant. 

 

 
Globaal projectgebied. 

 

Met dit bericht willen wij u alvast informeren over te zetten stappen en op welke wijze u 

daarbij wordt betrokken. Er is een projectvoorstel gemaakt om in aanmerking te komen 

voor een bijdrage van de provincie. Deze aanvraag is nog in behandeling. Naar 

verwachting wordt in maart uitsluitsel gegeven of het project voor een bijdrage in 

aanmerking komt.  
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In de bestuurlijke overleggen met de ZLTO-afdelingen is het project aangekondigd en is 

aangegeven dat, nadat groen licht is gegeven en er meer inzicht is in de te zetten 

stappen, het project breder wordt gecommuniceerd.  

Aanleiding project 

De gevolgen van de klimaatverandering zijn in het projectgebied steeds meer zichtbaar. 

De natuur en landbouw hebben last van de verdroging en de waterkwaliteitsdoelen 

worden niet gehaald.  De waterafvoerpieken vanuit Vlaanderen hebben nog net geen 

wateroverlast in bebouwd gebied tot gevolg, maar wel inundaties in de lagere delen van 

het landelijk gebied. 

 

In het gebied zijn veel partners met elkaar in gesprek over deze problematiek: 

terreinbeheerders, drinkwaterbedrijf, landgoedeigenaren, ZLTO, gemeenten en 

waterschap. De partners onderkennen de urgentie en willen de verschillende visies, 

plannen en initiatieven in het gebied bundelen. Zo is het mogelijk om tot 

uitvoeringskracht, menskracht, middelen en grotere oplossingen te komen. 

 

Bij het gebiedsproces worden vanzelfsprekend ook de agrarische ondernemers 

betrokken.  

Doel van het project 

Het doel van het project is om door middel van keukentafelgesprekken met de agrarische 

gebruikers in het gebied op te halen wat de huidige knelpunten zijn, wat de 

toekomstplannen zijn en op welke wijze en onder welke voorwaarden zij willen en 

kunnen bijdragen aan een klimaatrobuust landelijk gebied. 

Resultaat en effect project 

Het project wordt afgerond met een globale gebiedsvisie in de vorm van een 

verbeeldende kaart. Het is een kansenkaart waarop wordt getoond hoe iedere partij bij 

kan dragen aan de projectdoelen.  

Voor het waterschap, gemeenten, drinkwaterbedrijf en terreinbeheerders gaat het met 

name om de verdere inrichting van het gebied. Voor agrariërs, drinkwaterbedrijf en 

andere grondeigenaren  gaat het om duurzaam ondernemen en behoud of verbetering 

van hun productiepotentieel. 

 

De volgende stap is om concrete maatregelen te gaan benoemen en verder uit te gaan 

werken: welke partij doet wat, wie financieren de maatregelen en welke 

bijdrageregelingen/subsidiemogelijkheden zijn er? 

Principes robuust watersysteem  

In de Visie klimaatadaptatie heeft de provincie Noord-Brabant uitgewerkt hoe zij tot een 

klimaatproof Brabant wil komen. Insteek hierbij is dat er moet worden gewerkt aan het 

robuuster maken van het water- en bodemsysteem. De provincie heeft hierbij 

aangegeven dat er sprake is van een klimaatbestendig en robuust watersysteem 

wanneer dit voldoet aan de volgende 5 principes: 

 

Principe 1 Er wordt aan het oppervlaktewater, ondiepe en diepe grondwater niet meer 

onttrokken dan er ook is aangevuld. Omdat er op dit moment dalende 
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trends zijn, betekent dat dat er meer moet worden aangevuld dan 

onttrokken, tot de gewenste klimaatbestendige grondwaterstand is bereikt. 

Principe 2 Het (regen)water in hoger gelegen gebieden wordt niet afgevoerd, maar 
wordt vastgehouden in de bodem en infiltreert naar het grondwater. Elke 

druppel telt! 

Principe 3 Lager gelegen terreinen en gebieden zijn structureel natter en hebben 

hogere peilen of grondwaterstanden dan hoger gelegen gedeelten. 
Ontwatering zorgt immers voor de afvoer van water van hoger gelegen 

gebieden en is daarom niet wenselijk. 

Principe 4 Als er extreme weersituaties zijn (piekbuien, droogte) ontstaat minder, 

minder snel of minder ernstige overlast of schade, omdat het systeem 
“ruimte” biedt om pieken op te vangen. Dit kan gaan om ruimte in 

oppervlakte, ruimte in de bodem en ruimte in de tijd. 

Principe 5 Waterkwaliteit is overal op orde, om geschikt te zijn voor de functies die 

water nodig hebben. 

Dit project levert op de volgende manieren een bijdrage aan de principes uit de 

provinciale Visie Klimaatadaptatie: 

• Principe 1: de agrariërs uit het gebied onttrekken grondwater in droge perioden. 

In onderstaande figuur zijn de locaties aangegeven. Daarnaast wordt ook de 

onttrekking voor drinkwater beschouwd. 

 

 

Figuur 6 grondwateronttrekkingen voor beregenen 

Bij de keukentafelgesprekken wordt het onderwerp grondwateronttrekkingen besproken. 

Vragen over duur onttrekkingen, gebruik putten, beregenen op maat en andere bronnen 

voor beregenen komen aan bod. 
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• Principe 2: een aantal agrariërs hebben percelen op de flanken van de Rucphense 

bossen. Diep uitgesneden watergangen zorgen voor versnelde afvoer. 

 

Figuur 7 hoogte kaart gebieden watersysteem versnelde afvoer 

Bij de keukentafelgesprekken wordt het onderwerp water vasthouden en minder snel 

afvoeren besproken. Vragen over plaatsen lopstuwtjes, dempen of verondiepen 

watergangen komen daarbij aan bod. 

• Principe 3: een aantal agrariërs hebben percelen in lage delen. Deze percelen zijn 

vaak gedraineerd. Ook zijn deze onderdeel van het beekdal van de Molenbeek. 

 

 

Figuur 8 hoogte kaart lage gedraineerde gebieden  

Bij de keukentafelgesprekken wordt het onderwerp drainage besproken. Vragen over 

optimalisatie drainagesystemen en de inrichtingsmaatregelen voor beekherstel aan de 

Molenbeek komen aan bod. 

• Principe 4: voor alle agrariërs geldt dat door verhogen van het organisch 

stofgehalte van de bodem en bewust bodembeheer meer water vastgehouden kan 
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worden. Dit onderwerp en de mogelijkheden worden tijdens de 

keukentafelgesprekken meegenomen. 

• Principe 5: voor alle agrariërs geldt dat aanleg van akkerranden, bufferzones en 

gebruik van natuurlijke gewasbestrijding bijdraagt aan herstel van de 

waterkwaliteit. Dit onderwerp en de mogelijkheden worden tijdens de 

keukentafelgesprekken meegenomen. 

 


