
Onweerstaanbaar 
Someren
 Onze omgeving en leefwereld is nog niet goed ingericht op de 
nieuwe weersomstandigheden met instabiel weer.

Daarom hebben de gemeente Some-
ren, waterschappen Aa en Maas en 
de Dommel, ZLTO, Staatsbosbeheer, 
IVN, Wocom en de provincie de han-
den in 2017 ineengeslagen. Samen 

met u maken we Someren klimaat-
bestendiger en daarmee ‘Onweer-
staanbaar’. Doet u ook mee? 
In deze a� evering: de gemeente 
Someren

Vlnr. Vlogger Maico Veltrop, cameraman Geert Bukkems en Willem Aarts van Bosgroep 
Zuid Nederland.

Iedereen kan bijdragen aan 
klimaatrobuustheid
Naast de gemeente kunnen inwoners van de gemeente Someren 
ook bijdragen aan ‘Het water laten infi ltreren daar waar het valt’. 
Eén van de dingen die de inwoners hiervoor kunnen doen, is hun 
regenafvoer ontkoppelen. Om mensen hierbij te adviseren en 
helpen is er de Somerense afkoppelcoach: Falco Thijssen

‘Enkele dagen hevige regenval en 
onze straten en akkers staan blank’. 
‘Water is de bron van al het leven. 
Water is vanzelfsprekend en alom 
aanwezig. Het valt uit de lucht, het zit 
in de grond én toch heeft Someren 
een waterprobleem.’ Het zijn de 
woorden van Falco � ijssen, de 
nieuwe afkoppelcoach van Onweer-
staanbaar Someren. 
Het is zijn missie om inwoners 
van Someren te stimuleren om het 
regenwater dat op het dak van hun 
huizen valt, niet langer in het vuilwa-

terriool te laten stromen, maar vast 
te houden in eigen tuin. De afkop-
pelcoach geeft gratis en vrijblijvend 
advies en werkt volgens de � loso� e 
van Onweerstaanbaar Someren met 
als doel Someren klimaatbestendiger 
te maken. En dat is hard nodig, vindt 
hij. “Opeenvolgende droge zomers 
en niet al te natte winters hebben een 
aanslag gepleegd op onze grondwa-
tervoorraden. 
Ironisch genoeg kampen we ook 
steeds vaker met een teveel aan wa-
ter: enkele dagen hevige regenval en 

onze straten en akkers staan blank. 
De oorzaken zijn al decennialang be-
kend,” legt Falco uit. “Te veel verhard 
oppervlak voert regen in snel tempo 
naar riolering, sloten en beken. 
Daardoor raakt de riolering zwaar 
overbelast, met alle problemen van 
dien. 
Ook krijgt het water niet de kans het 
grondwater aan te vullen. De laatste 
vijftig jaar hebben we daarnaast maar 
liefst 75 procent van onze natte na-
tuur verloren. 
Het water kan niet meer in� ltreren 
in de bodem en vloeit dus af naar 
de riolering.  Waar het tegen hoge 
kosten verwerkt moet worden, met 
een stijgende rioolhe�  ng tot gevolg. 
Zoals zo vaak, geeft de natuur ons 
zelf de oplossing,’’ denkt � ijssen. 

“Het is hoog tijd dat we de natuur 
opnieuw de ruimte geven om onze 
watervoorraad te blijven garanderen. 
En dat we verspilling [van water] op 
grote schaal tegengaan. 
Ook volgende generaties zullen ons 
dankbaar zijn als we deze omslag we-
ten te bewerkstelligen”, vult hij aan.

Sponswerking 
De nieuwe afkoppelcoach is dan ook 
verheugd te zien dat deelnemende 
partijen binnen Onweerstaanbaar 
Someren, en vooral ook bewuste bur-
gers, al een tijd werken aan een zoge-
naamde ‘klimaatbu� er’ in Someren. 
“Met een groot aantal maatregelen 
proberen we te zoeken naar oplossin-
gen die zorgen voor een zogenaamde 
sponswerking van de bodem. Door 
in hoger gelegen gebieden water vast 
te houden, voorkomen we in lager 
gelegen gebieden op termijn pro-
blemen met wateroverlast. Hoe dit 
werkt? Bij regen wordt het water ter 
plekke vastgehouden als een spons, 
en bij droogte wordt het langzaam 
afgegeven aan de omgeving. Tevens 

zorgt deze methodiek voor meer 
biodiversiteit: water is namelijk een 
belangrijke voorwaarde voor natuur!”

Je huis meer waard 
Alleen als we met zijn allen in actie 
komen, kunnen we het waterpro-
bleem het hoofd bieden’’, denkt 
de afkoppelcoach. Inwoners en 
bedrijven in Someren die ook  willen 
afkoppelen, maar (nog) niet goed 
weten hoe ze dit moeten aanpakken, 
kunnen contact opnemen met Falco 
� ijssen via: 0493- 494888 of een 
mail sturen naar afkoppelcoach@
someren.nl. Hij komt graag bij inwo-
ners langs om hen te informeren over 
het afkoppelen van de regenpijp en 
de te nemen in� ltratiemaatregelen. 
Wie gaat afkoppelen, kan gebruik 
maken van de subsidieregeling van 
de gemeente Someren en die van de 
waterschappen. 
Ook hierover kan de afkoppelcoach 
meer vertellen. Meer informatie over 
de subsidieregeling is te vinden op 
www.onweerstaanbaarsomeren.nl/
projecten.

De gemeente Someren in actie 
voor het klimaat
In het gebied Keelven in Someren is men hard bezig om de 
oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen. De maatregelen 
bestaan uit het dempen van sloten en egaliseren van rabatten. 
Dit alles wordt gerealiseerd door Bosgroep Zuid Nederland in 
opdracht van de gemeente Someren.

Het is de laatste weken een drukte 
van jewelste in de bossen bij het 
Keelven. Machines rijden op en 
aan om Someren klimaatrobuust te 
maken. De gemeente draagt hierin 
dus een � inke steen bij. De insteek 
van de gemeente is: ‘Laat het water 
in� ltreren daar waar het valt’ om 
zo meer water vast te houden en 
de grondwaterstand in Someren te 
verhogen. Zo willen zij verdroging 
tegengaan en de wateroverlast ver-
minderen, ook bij piekneerslag.
Dit doet de gemeente onder andere 
door het inzetten van Bosgroep Zuid 
Nederland. 
Het bedrijf, onder leiding van 
Willem Aarts, is in de Somerense 
bossen bezig met het dichtmaken 
van watergangen en rabatten. Een 
rabat, hoor ik u zeggen: is dat niet 
de hoofdstad van Marokko, of een 
buitenlands woord voor korting? 
Nee, rabatten zijn systemen van 
heuveltjes en geultjes die vroeger in 
het natte gebied zijn aangelegd om 
er bomen te kunnen laten groeien. 

Er zijn toen bomen aangeplant die 
nodig waren voor de houtproduc-
tie, maar door deze rabatten wordt 
het (regen)water nu juist te snel 
afgevoerd, in plaats van ter plekke 
vastgehouden. “Nederland wordt 
steeds droger, kijk maar naar de 
hete zomers van de afgelopen jaren. 
We willen daarom proberen zoveel 
mogelijk water vast te houden. 
De droogte zorgt namelijk voor 
veel problemen. Zo zijn in het bos 
nabij het Keelven veel � jnsparren 
gesneuveld door de hete zomers”, 
zegt Willem.
Doordat er nu tijdelijk vrijwel geen 
bos aanwezig is kunnen de rabatten 
worden geëgaliseerd. Hierna wordt 
er weer bos aangeplant met soorten 
die beter bestand zijn tegen perio-
dieke hogere grondwaterstanden. 
Willem: “Door de oorspronkelijke 
waterhuishouding te herstellen 
wordt ervoor gezorgd dat er meer 
water lokaal in� ltreert waardoor 
de grondwaterstroom richting het 
Natura2000 gebied Strabrechtse 

Heide en Beuven wordt versterkt. 
Daarnaast pro� teert het overige 
bos bij droogte van het water dat 
wordt vastgehouden. Zo is het bos 
weerbaarder tegen de verwachte 
klimaatsverandering.” 

Vlog
Op deze pagina is ook weer een QR-
code voor de vlog te vinden. In deze 
nieuwe vlog neemt de Somerense 
scholier Maico Veltrop je mee het 
bos in. Daar laat hij samen met 
Willem Aarts van Bosgroep Zuid 
 Nederland zien wat er nu allemaal 
plaatsvindt in de bossen van Some-
ren.  


