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

Daarom hebben de gemeente So-
meren, waterschappen Aa en Maas 
en de Dommel, ZLTO, Staatsbosbe-
heer, IVN, Wocom en de provincie 
de handen in 2017 ineengeslagen. 

Samen met u maken we Someren 
klimaatbestendiger en daarmee 
‘Onweerstaanbaar’. Doet u ook mee? 
In deze aflevering: Waterschap De 
Dommel.

Droge voeten, voldoende en schoon water 
in Someren
Eerder schreven we in deze rubriek al over het veranderende kli-
maat en hoe Someren zich sterk maakt om de gevolgen daarvan 
op te vangen. Een rode draad daarbij is het water dat in Someren 
soms tot last is. Of soms juist het gebrék aan water. Hoe komt 
dat nou? 

Grote hoogten, diepe dalen
Someren is qua landschap een bij-
zonder gebied met, voor Nederland-
se begrippen, aanzienlijke hoogte-
verschillen. De gronden waren van 
nature erg nat omdat de heide en 
het onderliggende turf het water 
goed kon vasthouden. Na de Tweede 
Wereldoorlog hadden we een enorm 
tekort aan voedsel en is dit gebied 
voor de landbouw ontgonnen. De 
lagere delen in die tijd, de vennen 
(Keelven, Turfven en dergelijke), 
zijn inmiddels ook gecultiveerd als 
landbouwgrond. Bij de steeds vaker 
voorkomende grote neerslag lopen 
juist deze delen nog altijd onder 
water. In de tekening op deze pa-
gina zie je waar in Someren deze 
piekbuien als water op het land blij-
ven staan.
Om geschikte landbouwgrond te 
maken is er sinds de jaren 50 een 
vernuftig systeem aangelegd van 
grote diepe sloten die het water snel 
afvoeren richting de Dommel. Van 
daaruit stroomt het via de Maas naar 
zee. 

Vandaag de dag hebben we steeds 
vaker te maken met lange droge zo-
mers. Daardoor verdrogen hoger 
gelegen gronden zo erg dat bomen 
afsterven. En ook de lage gronden 
worden droog zodat boeren grond-
water moeten oppompen om de 
gewassen te beregenen. Misschien 
is het je al eens opgevallen dat de 
sloten, bijvoorbeeld bij de Peelrijt 
heel diep zijn, maar toch meestal 
leeg staan? Dit laat zien hoe laag 
het grondwater staat. Het is een feit 
dat in Someren de grondwaterstand 
steeds verder daalt, met alle gevol-
gen van dien. Kortom, het beleid 
moet om, van water razendsnel af-
voeren naar het water op de juiste 
plekken vast houden om te laten 
infiltreren.

Hulp
Waterschap De Dommel is actief met 
dit probleem aan de slag. Voor boe-
ren, burgers en voor de natuur. Wat 
onderneemt het waterschap zoal?
Het waterschap legt geautomati-
seerde stuwen aan in sloten die het 

water zo lang als mogelijk vast hou-
den. De stuwen kunnen op afstand 
open en dicht worden gezet. De 
beheerder bedient de stuwen met 
een app, zodat er bij regenval snel 
geschakeld kan worden.
Grote, diepe sloten zijn goed voor 
het afwateren, maar zorgen ook voor 
verdroging. Door sloten te veront-
diepen verdampt er minder water, 
wordt grondwater minder snel afge-
voerd en stijgt de grondwaterstand. 
Eigenlijk zouden we er voor moeten 
zorgen dat er überhaupt minder wa-
ter in de sloten terechtkomt. Het 
water moet vooral in de bodem trek-
ken, daar waar het valt, om droogte 
te voorkomen.
Een andere activiteit van het water-
schap vindt plaats bij het Keelven. 
Daar wordt gewerkt om dit ven in te 
zetten als tijdelijk waterreservoir. 
Via een kleine sloot wordt de piek 
aan water in de Peelrijt bij een 
hoosbui doorgeleid naar het Keel-
ven. Dit zorgt voor minder overstro-
ming stroomopwaarts. In drogere 
tijden kan het overtollige water dan 
weer terugvloeien.

Impact op flora en fauna
De akkers rondom Someren werden, 
en worden, nog altijd actief bemest. 
Logisch omdat de gronden in Some-

ren relatief ‘arm’ zijn. Willen de ge-
wassen groeien, dan zullen we voe-
dingstoffen aan de grond moeten 
toevoegen. Bij regenval lopen deze 
voedingstoffen met het water de 
sloot in. Dat is enerzijds zonde van 
de soms dure voedingstoffen die het 
gewas op het land goed kan gebrui-
ken. Anderzijds veroorzaken deze 
voedingsstoffen een probleem in 
het slootwater zelf: het zorgt voor 
ongebreidelde algengroei die al het 
andere leven in het slootwater ver-
dringt. Onze unieke heide flora en 
fauna verdwijnt, waardoor er veel 
biodiversiteit verloren gaat. Dat is 
ook de reden dat Peelrijtwater niet 
meer over de Strabrechtse Heide 
wordt afgevoerd. Dit unieke natuur-
gebied dankt zijn bijzonderheid na-
melijk juist aan het schone regen-
water en gaat verloren als het 
voedingsrijke water er terecht komt. 
Het water gaat momenteel eerst 
naar de Kleine Aa en dan naar de 
Maas om de Strabrechtse Heide te 
ontzien.

Doet u ook mee?
Waterschap De Dommel zoekt actief 
naar oplossingen om gronden beter 
in staat te stellen om water vast te 
houden. Daarom hebben we met 
ZLTO en de gemeente een traject 

opgezet om agrarische ondernemers 
te helpen met extra kennis en sub-
sidie. Maar de problemen met pie-
kregens én met droogte raken ons 
allemaal. Gelukkig kunnen we ook 
allemaal bijdragen aan de oplossing 
van dit probleem. Veel mensen in 
Someren zijn hier al bij betrokken: 
agrarische ondernemers en ZLTO, 
natuurliefhebbers van de IVN, de 
gemeente met de Bosgroep, etc. 
Maar ook u als inwoner of bedrijf in 
Someren kan uw steentje bijdragen! 
(zie kader).

Water vast houden,  
wat kunt u zelf doen?
Onttegelen 
Het weer in Nederland wordt 
steeds extremer. Hevige regenbui-
en en lange periodes van hitte en 
droogte volgen elkaar op. Daarbij 
krijgen we steeds vaker te maken 
met problemen als hittestress 
en wateroverlast, omdat onze 
leefomgeving sterk is versteend. 
Al die stenen verkoelen niet 
op een hete dag en laten geen 
water door wanneer het regent. 
Dat regenwater kan dan het riool 
overbelasten of je kelder inlopen. 
Meer groen gaat dit tegen.
Daarnaast heeft onderzoek uitge-
wezen dat een groenere leefomge-
ving een positief effect heeft op 
onze mentale gezondheid. Dus licht 

een paar tegels uit uw tuin of oprit 
en plant er bloemen/tuinkruiden of 
iets anders. Dit houdt ook meteen 
uw tuin koeler! 

Afkoppelen
Koppel de regenpijp af en laat het 
water in uw tuin infiltreren in 
plaats van het riool in stromen. 
Meer weten? Bel voor vrijblijvend 
advies met Afkoppelcoach Falco 
Thijssen, via: 0493- 494888 of 
stuur een e-mail naar afkoppel-
coach@someren.nl om een af-
spraak te maken.

Waterbuffers
Woont u in het buittengebied? Dan 
is er support beschikbaar om de 

gronden te verbeteren en daarmee 
meer water vast te houden. Ook 
wordt gezocht naar ruimte om 
enerzijds het water te zuiveren en 
om bij piekperiodes water te stal-
len. Neem contact op met het  
waterschap voor meer informatie.

Inundatie in het buitengebied van Someren.


