
Het weer verandert

Hapert- Gemeente Bladel 

18 december 2019



Weerextremen in de regio

Toename extreme gebeurtenissen, risico’s nemen toe



Het weer verandert: 

Wateroverlast Hittestress Droogte

“De extremen van nu, zijn in de toekomst de nieuwe normaal” (KNMI)



Het wordt heter: 



Verschil bebouwd gebied en buitengebied

kan oplopen tot 8 graden. Verharding en

bebouwing houdt de warmte vast, 

groen zorgt voor koelte. 

Hittestress



Effect van hitte

In Hapert neemt het aantal

tropische dagen toe van 5 dagen 

Naar 16 dagen in 2050 en het 
aantal warme nachten van enkele 
dagen naar 2 weken per jaar.

Dit kan leiden tot onder andere: 

 Gezondheidsklachten bij ouderen, 
kinderen en chronisch zieken. 

 Schade aan wegen en fietspaden

 Slechtere waterkwaliteit  ziekten 
bij dieren en mensen

 Hittestress bij vee

 Lagere arbeidsproductiviteit



Infrarood satellietbeelden 
vertaald naar 
hittestressklassen. 

Conclusie
• Sterke hittestress 

bedrijventerrein 
• Matige hittestress in kern
• Koele plekken in kern 

Hapert zijn beperkt. 

Hittekaart Hapert



Het wordt natter.



Langere periode met veel 

regen nemen toe
• Overstromingen vanuit beken 

/sloten nemen toe

• Oogstschade landbouw

• Toename schimmels, ziekten 
en plagen 

Het wordt natter



 Extreme piekneerslag 

 Wateroverlast, schade aan 
bebouwing, voertuigen, wegen

 Toename blootstelling 
ziekteverwekkers op straat

 Toename schimmels in 
woningen

 Oogstschade landbouw

 Risico’s buitenevenementen

 Toename overstort vanuit 
riolering op sloten

Het wordt natter



 Toename windstoten, 
bliksem hagel 

 Schade aan woningen 
voertuigen

 Onbegaanbare wegen

 Risico elektriciteitsuitval 

 Schade aan gebouwen, 
kassen en oogsten 

 Risico’s buitenevenementen

Het wordt natter



Het ging niet altijd 
goed…. 

Wateroverlast juni 2016 in Hoogeloon en Bladel



Kans op extreme bui 
verdubbelt in 2050

Kwetsbaarheid wateroverlast en begaanbaarheid wegen bij 70 mm in 1 uur

Wateroverlast



123 hectare aangesloten op de riolering
Gemengd stelsel =  24,2 km  
Regenwaterstelsel = 19,2 km  
Vuilwaterstelsel = 9,9 km 

Riolering in Hapert



 25% van de 
verharding is 
openbaar gebied

 75% daken en 
particuliere 
verharding

Voorkomen van wateroverlast

Door het hemelwater afkomstig van uw dak af te koppelen en aan te sluiten op het nieuwe 
hemelwaterstelsel draagt u bij aan het tegengaan van wateroverlast en droogte



Het wordt droger.



Minder neerslag, meer verdamping

Lagere grondwaterstanden

 Toename natuur)branden

 Opbrengstvermindering, maar 
ook langer groeiseizoen 

 Nieuwe ziektes en plagen/ 
verschuiving soorten

 Droogvallende beken

 Slecht zwem(waterkwaliteit)

Het wordt droger. 



Gevoelig natuurgebieden:

Cartierheide, (1),  

De Goorloop (2), 

Kroonvensche Heide (3), 

Neterselsche Heide (4) 

Droogte kan lijden tot 
verandering ecosystemen en 
verlies soorten en habitats, 
toename plagen en ziekten

Droogte & 
Natuur 



Wat doet de 
gemeente?

Wat kunnen we 
samen doen?



 In stand houden van robuuste 
rioolstelsel voor vuil- en 
hemelwater

 53,4 km riool in Hapert

 177 km riool in Bladel

 Reiniging & inspectie

 Onderhoud en reconstructie 

Wat doet de gemeente al? 



 Gescheiden robuuste hemelwaterstelsels

 Meer ruimte voor groen, infiltratie en bovengrondse 
waterberging. 

 Minder water verpompen naar de zuivering.

 Zorgen voor veilige situaties door ontlastingsputten. 

 Actief beleid om de biodiversiteit te verhogen door 
inheemse soorten en bloemenmengsels toe te passen

 Bijenprojecten om bijenstand op peil te houden

Waar gaan we naar toe? 



Herinrichting Groote Beerze
Jaren ‘70 Groote Beerze 
gekanaliseerd. Voldoet niet aan 
ecologische en 
waterhuishoudkundige 
doelstellingen

 Traject 1: realisatie van 3,7 km 
beekherstel natuurlijke 
meandering met verbeteren 
van ecologie

 Creëren van een robuust en 
klimaatbestendig watersysteem

 Optimaliseren van recreatieve 
verbindingen in en rondom het 
beekdal;

 Aandacht voor cultuurhistorisch 
en archeologische waarden



Wat 
kunt u 
doen ?

Tegels er uit Groen er in!Groene daken Groene gevels 

Daken afkoppelen van de riolering 

Tips: www.huisjeboompjebeter.nl

Verhogen biodiversiteit 

Foto’s 
ropmne



Vervolgstappen 
 Betrekken inwoners bij 

herinrichtingsplannen

 Klimaatenquête via 
inwonerspanel uitgevoerd

 Klankbordgroep Klimaat

 Beide input voor gemeentelijk 
waterbeleid 

Klankbordgroep  dialoog waarin 
we in een werksessie kansen en 
maatregelen onderzoeken

Aanmelden via info@bladel.nl

t.a.v. L.Vennix



PM AFBEELDING 

Gezamenlijk zorgen voor een adaptieve omgeving! 


