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Ons klimaat verandert. Door klimaatveranderingen krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast,
hittestress en droogte. De urgentie voor wateroverlast problematiek was na de overlastsituaties in 2016
verhoogd, maar het gevaar bestaat dat deze, met het uitblijven van nieuwe overlastsituaties, weer afneemt.
Als we terugkijken op 2018 zien we een jaar van extremen. Het begon met een zeer zware storm in
januari, zeer koud en droog in februari, een warm voorjaar met in mei op veel plaatsen wateroverlast,
gevolgd door een zeer warme en extreem droge zomer en najaar. Dit zijn omstandigheden waar we in de
toekomst steeds vaker mee moeten dealen. Het is daarom tijd om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden
van onze gemeente op de thema’s “Hitte”, “Droogte” en “Wateroverlast en Waterveiligheid”.

Informatiebronnen
De Omgevingswet en klimaatverandering zijn belangrijke ontwikkelingen in het speelveld van stedelijk
waterbeheer. Voor het opstellen van het Gemeentelijk RioleringsPlan 2019-2022 hebben een tweetal
werkplaatsessies van één dag plaatsgevonden over het thema ‘klimaatadaptatie.’ In deze werkplaatsen zijn
de resultaten van de stresstest (kwetsbaarheden) besproken en is ook een doorkijk gemaakt naar de komst
van de Omgevingswet.
In de werkplaatssessies hebben vertegenwoordigers van alle beleidsvelden binnen de gemeente
deelgenomen die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening en openbare ruimte. Waterschap De Dommel was
ook vertegenwoordigd in de werkplaatsessies. Middels dit proces is de bewustwording binnen onze
organisatie groter geworden en is een groter draagvlak gecreëerd. De output van deze vormde de basis
voor het opstellen van deze memo.

Parallel aan dit proces is voor heel Nederland een Klimaateffectatlas opgesteld (www.klimaateffectatlas.nl).
Hierin wordt een eerste indruk gegeven van de kwetsbaarheden op het gebied van overstroming,
wateroverlast, droogte en hitte. Aanvullend op de reeds beschikbare data is de Klimaateffectatlas gebruikt
om nog meer inzicht te krijgen in de kwetsbare gebieden binnen de gemeente Valkenswaard.

Onderstaand wordt per thema de kwetsbaarheid in de gemeente verder toegelicht.

“De hele wereld warmt op en heeft te maken met piekbuien.
Wie zijn wij dan om dit te negeren en hier zelf niets aan te doen?”
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Thema: Wateroverlast en -Veiligheid
Als gevolg van heftigere regenbuien ervaren we meer wateroverlast. Niet alles wat daarbij als
wateroverlast wordt ervaren heeft direct nadelige gevolgen. Zo kan een water-op-straat situatie, waarbij het
water binnen de trottoirbanden staat, vervelend zijn, maar hoeft het niet direct tot overlast en/of schades te
leiden. Maar uittredend rioolwater bijvoorbeeld kan naast wateroverlast ook een gezondheidsaspect
opleveren. Vinden we het dan nog altijd leuk dat onze kinderen met hun laarzen door deze plassen
stampen? Het is belangrijk dat we ons daar met zijn allen bewust van zijn. Soms geldt bovendien dat de
schade die ontstaat minder heftig is dan de maatregelen, of de kosten van de maatregelen, die nodig zijn
om die schade te voorkomen. Dit alles vraagt om het maken van een (weloverwogen) keuze.

Als gemeenten hanteren wij het beleid dat bij een bui van circa 36 mm in 45 minuten (T=10):
· is water op straat acceptabel zolang het binnen de banden c.q. het openbare profiel blijft en niet leidt

tot schade en de locatie niet op een belangrijke doorgangsroute is.
· is water in panden niet acceptabel.
· mag water op straat mag niet leiden tot gezondheidsrisico’s. Sterk vervuild afvalwater op straat is niet

acceptabel. Met regenwater verdund afvalwater of regenwater op straat is wel acceptabel.

Hoe kwetsbaar is Valkenswaard
De Water op Straat kaarten voor de gemeente Valkenswaard zijn opgenomen in bijlage 1.
Als het heel hard regent zijn een aantal plekken binnen onze kernen kwetsbaarder dan andere gedeeltes.
Dit zijn vaak de lager gelegen gebieden, zie hiervoor bijlage 1.
De volgende delen van onze dorpskernen zijn gevoelig voor wateroverlast bij zeer zware buien, zie
afbeelding 1:

· Valkenswaard:
o Directe omgeving Eindhovenseweg tussen Europalaan en Valkenierstraat
o Directe omgeving Leenderweg tussen Markt en De Smelen
o Omgeving Wilhelminapark
o Omgeving Zandbergstraat
o Gebied ten oosten van de Smelen

· Dommelen:
o Schepelweijen in Dommelen noord
o Goudenrijderhof
o Omgeving Norbertusdreef

· Borkel en Schaft
o Dorpstraat (plaatselijk)

Afbeelding 1: Potentiele aandachtsgebieden wateroverlast
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Naast overlast als gevolg van hemelwater dat de woning binnen stroomt, kunnen we ook te maken krijgen
met wateroverlast als gevolg van hoge grondwaterstanden. De hoogste grondwaterstanden in de
dorpskernen zit over het algemeen dieper dan 1,5 meter beneden maaiveld. Als gevolg van het
veranderde klimaat kan de grondwaterstand met name in de winter en het vroege voorjaar hoger komen.
Een toename van de grondwaterstand in de winter en het voorjaar heeft in de kernen van de gemeente
over het algemeen niet meteen grondwateroverlast tot gevolg.

Door het landelijk gebied stroomt de Dommel, Keersop en de Tongelreep. Door klimaatverandering treden
deze beken vaker buiten hun oevers. Met name het stroomgebied van de Dommel tussen Dommelen en
Valkenswaard en Borkel en Schaft zijn kwetsbare gebieden bij overstroming van de Dommel, gezien de
ligging van de aanliggende bebouwing ten opzichte van de Dommel. In de stroomgebieden van de
Dommel, Keersop en Tongelreep komen in de huidige situatie al hoge grondwaterstanden voor. Door de
klimaatsverandering nemen in de winter en voorjaar deze grondwaterstanden alleen maar toe, wat nadelig
is voor de landbouw.



Thema: Hitte
Vooral ouderen zijn gevoelig voor hittestress. Naar jonge kinderen wordt zorgvuldig omgekeken, maar
onze ouderen zijn vaker alleenstaand, eenzaam, hebben soms last van dementie en hebben een minder
dorstig gevoel door de medicatie. Daardoor komt uitdroging bij ouderen eerder voor. Onze ouderen
komen in periode met extreme hitte nog minder buiten met als gevolg dat ze minder beweging krijgen en
minder mogelijkheden voor sociale contacten hebben. Maar hitte heeft gevolgen voor iedereen. Tijdens
extreem warme perioden slapen mensen immers slechter. Als het al een aantal nachten boven de 20 ºC
blijft, worden we daardoor prikkelbaarder, vermoeider en hebben minder concentratie.

Klimaatsverandering heeft ook effect op de natuur. Deze veranderingen kunnen ook effect hebben op de
mens. Zo waarschuwt de GGD voor meer teken, een langer durend hooikoortsseizoen, meer
legionellagevallen, meer overlast van de processierups en voor blauwalgen in het oppervlaktewater. Maar
hitte raakt aan meer dan alleen de impact die het heeft op onze gezondheid. Denk bijvoorbeeld ook aan:
- aantasting van de leefbaarheid zoals sociale overlast en arbeids(im)productiviteit.
- een tekort aan water en verslechterde waterkwaliteit.
- beperkingen in onze netwerken door bijvoorbeeld het uitzetten van bruggen en spoorrails en lage

waterstanden in rivieren.
- energievoorzieningen die eruit klappen.

Hoe kwetsbaar is Valkenswaard
De hittekaart voor de gemeente Valkenswaard is opgenomen in bijlage 2.

Afbeelding 2: Hittekaart voor het centrum van Valkenswaard

Wat opvalt is dat de temperatuur op de bedrijventerreinen, maar ook in het centrum van Valkenswaard,
hoog kan oplopen. Dit terwijl juist een groot deel van de ouderen (65+) in Valkenswaard in het centrum
wonen. Hier kan het wel 10 graden warmer worden dan in het buitengebied. Gaan we naar het jaar
2050 kijken dan wordt verwacht dat in het bebouwd gebied van Valkenswaard het gemiddeld aantal
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warme nachten toeneemt van 1 dag naar 2 á 3 weken per jaar. Ook de tropische dagen nemen toe van
6 naar 18 dagen.

Voor hittestress is minder urgentie bij de gemeente en haar inwoners dan voor wateroverlast. Er heeft
immers nog nooit een burger bij de gemeente geklaagd over hitte. Aan de andere kant heeft hittestress wel
degelijk invloed op bijvoorbeeld de bezetting van terrassen, de drukte in winkelstraten (economische factor)
en de gezondheid van mensen. Bij de inrichting van onze buitenruimte liggen veel kansen om maatregelen
te treffen tegen hittestress door het toepassen van meer groen en vooral meer bomen. Voor veel aspecten in
de openbare ruimte zijn normen opgesteld (bijvoorbeeld bereikbaarheid en parkeren), maar voor het
tegengaan van hittestress zijn echter nog geen normen of beleid.



Thema: Droogte
In Nederland zijn we gewend aan regelmatig een buitje. Maar wat als die buitjes wegblijven? Wat
droogte is, hebben we ervaren in 2018. Het waterschap verkondigde sproeiverboden af, sloten die nog
nooit droog waren gevallen stonden droog en de opbrengsten van de gewassen bleven ver achter. Nadat
de droge periode voorbij is, duurt het nog een aantal jaren voordat de grondwaterstand zich weer
helemaal heeft hersteld. Maar wat als de droge periodes blijven komen? De droogtegevoelige gebieden
zijn weergegeven in bijlage 3.

Hoe kwetsbaar is Valkenswaard

Dorpskernen:
De dorpskernen van de gemeente zijn relatief minder gevoelig voor verdroging, omdat hier de huidige
grondwaterstand in de zomer al relatief laag staat. Echter in de kernen heeft beplanting met beperktere
ruimte, het vaak al zwaarder omdat weinig waterbuffer beschikbaar is. Met een extra sproeironde kunnen
we het nog wel bijbenen, maar dat wordt steeds lastiger en kan, als het structureel nodig is, ook behoorlijk
in de papieren gaan lopen. Ook kan droogte een gevaar voor de gemeenschap opleveren, doordat het
risico op omvallende bomen en losliggende klinkers in trottoirs toeneemt. Maar ook de kosten voor beheer
en onderhoud gaan omhoog, doordat verhardingen zwaar te verduren hebben tijdens extreme droogte en
hitte en verdroogd groen vervangen dient te worden.

Landelijk gebied:
In Valkenswaard liggen relatief veel akkerbouwgebieden. De boeren krijgen te maken met achterblijvende
groei van hun gewassen. Het grondwaterpeil blijft na een extreem droge periode (zoals in 2018) laag,
waardoor Waterschap de Dommel eerder beregeningsverboden gaat instellen. Dit betekent dat boeren
geen sloot- of grondwater mogen gebruiken voor het beregenen van het land.

De meest verdrogingsgevoelige gebieden liggen in de stroomgebieden van de Dommel, Tongelreep en
Keersop en in het (zuid)westen en noordoosten van onze gemeente. In eerste instantie is opvallend dat de
gebieden die zich kenmerken als natte plekken, juist gevoelig zijn voor droogte. Een voorbeeld hiervan is
het beekdal van de Dommel. Maar eigenlijk is dit juist heel logisch. In het beekdal komen soorten voor die
afhankelijk zijn van hoge grondwaterstanden. Een daling van de grondwaterstand heeft sneller negatieve
gevolgen voor deze vegetatie, waardoor ze juist gevoelig zijn voor verdroging.

Daarnaast kan ook de veiligheid van onze gemeenschap in gevaar komen, doordat het risico op
bosbranden toeneemt met name in het noordoosten en (zuid)westen van onze gemeente, zie bijlage 3.
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Thema: Kwetsbare objecten en infrastructuur
De klimaatkaart (zie bijlage 3) is een samenvatting van alle resultaten op het gebied van de thema’s
wateroverlast en veiligheid, droogte en hitte. Uit de Klimaatkaart blijk dat verschillende doorgaande wegen
tijdens hevige buien tijdelijk onder water kunnen komen te staan. Dit zijn bijvoorbeeld delen van de
Leenderweg, Eindhovenseweg Geenhovensedree, N397 en de Valkenierstraat. Dit heeft invloed op de
bereikbaarheid en aanrijtijden van de verschillende hulpdiensten, maar ook op het openbaar vervoer.
Daarnaast kunnen omhoogkomende putdeksels schade veroorzaken aan weggebruikers.

De kaarten geven ook handvaten om gezamenlijk met de nutsbedrijven te kijken of bepaalde
nutsvoorzieningen klimaatbestendig gemaakt moeten worden, denk hierbij aan het waterdicht maken van
kwetsbare belangrijke voorzieningen om stroomuitval te voorkomen.

Verder liggen in de aandachtsgebied met wateroverlast en hitte ook gebouwen met een kwetsbare functie,
zoals onderwijsinstellingen en tehuizen. Deze plekken vragen speciale aandacht. Enerzijds wat betreft
bereikbaarheid, maar anderzijds ook de inrichting van de bebouwing en de ruimte eromheen.

In het overstromingsgebied van de Dommel liggen locaties met opslag van risicovolle stoffen.



Wat willen we als gemeente bereiken

Tijd
· Uiterlijk in 2020 is klimaatbestendig en water robuust inrichten onderdeel van het beleid (conform

Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie).
· In 2050 is Valkenswaard zo goed mogelijk klimaatbestendig en water robuust ingericht (conform

Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie).

Inrichting en beleid
· Bij de (her)inrichting van de openbare en private ruimte wordt invulling gegeven aan

klimaatadaptatie.
· Bij het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke plannen neemt klimaatadaptatie een belangrijke plaats

in zodat geen nieuwe kwetsbaarheden ontstaan door extreme neerslag, langdurige droogte en
extreme hitte.

· Klimaatadaptatie en (stedelijk) waterbeleid moeten integraal vastgelegd worden in de
omgevingsvisie van de gemeente Valkenswaard.

· Ruimtelijke functies zijn onderling op elkaar afgestemd en de ruimtelijke effecten (op
waterhuishouding en vice versa) zijn vastgelegd in een bestemmingsplan of omgevingsplan.

Gemeenschap
· Iedere perceeleigenaar is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor het verwerken van

het hemelwater dat op eigen terrein valt.
· De gemeente Valkenswaard en haar burgers onderkennen de urgentie van klimaatverandering en

zijn zich bewust van de consequenties hiervan.
· Burgers zijn op de hoogte van (ruimtelijke) klimaatadaptatie en afkoppelen en de positieve rol die

ze daar zelf in kunnen spelen.
· Er is meer gedeelde verantwoordelijkheid van een faciliterende gemeente en participerende

burgers.

“We moeten de klimaatadaptieve aanpak die we wensen delen en blijven
delen, zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de burger is hierbij

onontbeerlijk.”
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Bijlagen 1. Water op straat kaarten T10 en Herwijnen
2. Hittekaart
3. Klimaatkaart



B1 A. Water op straat kaarten T=10

B. Water op straat kaarten Herwijnen
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B2 Hittekaart
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11-07-20170 Landsurface temperature (Landsat8, 2015) EG MJ DS-+C0EG+- -+R0MJ+- -+L0DS+-

Versie Datum Omschrijving Opsteller ValidatieVerificatiePar. Par. Par.

Projectnr.: VAW012Fase:      
Formaat: A3 Tekeningnr: 2017-0976
Schaal: 1:40.000 Doc. nr.: - ¤

87 Kinderdagverblijf, > 10 pers.

87 School (l.l < 12 jaar), > 10 pers.

Gemeten temperatuur in °C

26,1 - 28
28,1 - 30
30,1 - 32
32,1 - 34
34,1 - 36
36,1 - 38

87 Bejaardenoorden / verzorgingshuizen, > 10 pers.; 
Verpleegtehuizen, > 10 pers.

< 26

> 38,1
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87 Kinderdagverblijf, > 10 pers.
87 School (l.l < 12 jaar), > 10 pers.

Maximale invloed van wijkeigenschappen
op UHImax (luchttemperatuur)
Bijdrage in °C

Geen bijdrage
Geringe bijdrage (tot 3°C)
Lichte bijdrage (tot 5°C)
Bijdrage (tot 7°C)
Sterke bijdrage (tot 8°C)

87 Bejaardenoorden; verzorgingshuizen
en verpleegtehuizen van > 10 pers.

IN BEWERKING

http://versioncheck.kragten.nl/TB_VerChk.php?T=2017-0910&V=0
https://www.linkedin.com/company/kragten
https://www.pinterest.com/kragten
https://twitter.com/kragtenadvies
https://www.youtube.com/channel/UCNwXEwAejPrZi4lNtVWQZvA


B3 Klimaatkaart
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Verklaring

Aandachtsgebied wateroverlast met lage prioritering
(Herwijnen: 93 mm in 70 min)

Aandachtsgebied wateroverlast met hogere prioritering
(T=10: 35,7 mm in 45 min)

Gemeentegrens

Berging in laag gebied

Berging in midden gebied

Berging in hoog gebied

Overloopgebied

Waterloop waterschap

Hitte-eiland

Doorgaande weg regionaal

Doorgaande weg

Doorgang gestremd agv water

Risicovolle objecten

Ambulancepost

Politiebureau

Brandweerkazerne

Gemeentehuis

Droogtegevoelig gebied: vochtminnende natuur

Droogtegevoelig gebied: grondwaterstand tot 150cm

Droogtegevoelig gebied: mogelijke natuurbranden


