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1. Samenvatting 
De watervraag groeit en neemt de komende jaren verder toe. Op zich stroomt er via de 
rivieren voldoende water ons land binnen en valt er meer neerslag dan dat er water 
verdampt (neerslagoverschot). Desondanks hebben we steeds vaker te maken met te veel of 
te weinig water. Weersextremen als gevolg van klimaatverandering zijn daar de oorzaak van. 
Maar ook sociaal economische ontwikkelingen, zoals toenemende verstedelijking. 
 
In midden Brabant hebben enkele boomkwekers zich verenigd in Greenport Midden Brabant 
en het initiatief opgepakt om een grondwaterbank te realiseren. Daarbij worden 
maatregelen getroffen om (grond)water in het gebied langer vast te houden. In ruil voor de 
investeringen die daar mee gepaard gaan, worden er vergunningen verleend voor 
grondwateronttrekkingen. Per saldo is er in de uitwerking sprake van een hydrologische plus 
voor het gebied. Het initiatief past in de zogeheten ‘Watertransitie’ waar waterschap de 
Dommel met concrete initiatieven, zoals de grondwaterbank, werk van wil maken. In dit 
projectplan is de grondwaterbank concreet uitgewerkt. Bij het vernieuwende proces is 
vanuit waterschap de Dommel Rob van Veen betrokken.  
 

1.1. Doel 
Het doel is klimaatadaptatie door vergroting van het watervasthoudend vermogen in het 
gebied. Piekafvoeren worden afgevlakt door opvang in waterbergingslocaties, waarna 
het vastgehouden wordt als voorraad voor drogere perioden. Het doel wordt bereikt 
door de aanleg van waterbergingslocaties en extra opvang door afkoppeling van 
regenwater. 

 
1.2. Aanpak 
In verband met het innovatieve karakter en beleidsmatige onzekerheid voor de langere 
termijn, is de aanpak gericht op een stapsgewijze benadering, waarbij telkens ‘no-regret’ 
maatregelen genomen worden en risico’s zoveel mogelijk afgebakend zijn. 
Het einddoel is meerdere waterbergingslocaties met een sluitende businesscase. Op 
korte termijn wordt de eerste stap gezet op Landpark Assisië te Biezenmortel. Er wordt 
een eerste variant gebouwd, die tevens communicatiedoeleinden heeft en input vormt 
voor waterschap de Dommel om beleidskaders aan te passen. Onderhavig projectplan 
ziet toe op realisatie van de eerste variant van de grondwaterbank. 
De uitvoering is inmiddels gestart. Het bouwteam is operationeel, maar er is vertraging 
opgetreden, omdat de vergunning in verband met de stikstofproblematiek een extra 
toetsing heeft ondergaan. De vergunning wordt op korte termijn verleend. 

1.3. Communicatie 
De grondwaterbank maakt de natuur van de ondergrond zichtbaar en de 
grondwaterproblematiek voelbaar. In de aanloop naar de Landschapstriënale1 in april 
2021 in Het Groene Woud, wordt de eerste variant van de grondwaterbank opgeleverd, 
waarna het voor publiek en beleidsmakers toegankelijk en beleefbaar is. 

 
1 De Landschapstriënnale is een driejaarlijkse manifestatie met exposities, seminars, debatten, excursies, optredens en 
andere bijeenkomsten, gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap.  
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2. Principe grondwaterbank 
In midden Brabant is de boom- en plantenkwekerij sterk vertegenwoordigd. Het is 
een van de belangrijke clusters in Nederland en zelfs toonaangevend in de wereld. Voor de 
sector is voldoende voorziening van zoetwater een zeer belangrijke randvoorwaarde om de 
kweek te garanderen. Zonder water op cruciale momenten sterven de planten en bomen. En 
dat betekent voor deze kapitaal intensieve meerjarige teelten een grote kostenpost. Het 
gebied van midden Brabant is waardevol vanwege de zogeheten natte natuurparels en 
natuurgebieden. Er is een stand-still voor de totale omvang van grondwateronttrekkingen. 
Dit wil zeggen dat bestaande percelen met een vergunning voorzien zijn van zoetwater en 
dat er geen nieuwe vergunningen voor het onttrekken van water worden afgegeven. Met 
name voor jonge kwekers is dit knellend, omdat zij regelmatig gebruik willen maken van 
nieuwe percelen. Als de nood hoog is, leidt dit in de praktijk helaas soms tot illegale 
onttrekkingen. 
 

2.1. Werking en maatschappelijke doel grondwaterbank 
Er is al langere tijd een initiatief om een grondwaterbank op te richten. Schematisch is 
het principe van de grondwaterbank in de afbeelding hieronder weergegeven. De 
grondwaterbank heeft een fysieke en een administratieve component. 

 
 

 
Fysiek betreft het een watercompensatie systeem. Er wordt op één of meerdere locaties 
met goed doorlatende grond water op het perceel gebracht (water infiltratie, 
waterzuivering, waterberging in de winter) waardoor er een hogere grondwaterstand 
gerealiseerd wordt. Tegelijkertijd worden er in de zomer gereguleerd grondwater 
onttrekkingen toegestaan. 
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Administratief worden er op een soort van bankrekening watercredits gestort en 
waterdebets opgenomen. De watercredits en -debets zijn gekoppeld aan de fysieke 
watertoevoeging en gereguleerde wateronttrekking. 

 
Daarmee verschuift de rol van kwekers van uitsluitend watergebruiker ook naar die van 
waterbankier: zij beheren de voorraad water en worden leverancier van water. Met de 
grondwaterbank wordt zowel tegemoet gekomen aan de economische belangen voor 
een gegarandeerde zoetwatervoorziening als die van de maatschappij voor een betere 
waterhuishouding. Door een eigen verdienmodel bedruipt de grondwaterbank zichzelf. 
De gebruikers betalen voor het onttrekken van water en financieren daarmee ten minste 
de exploitatie van het model en voor zover van toepassing aanvullende investeringen in 
de locaties(s). Doordat er sprake is van zelfregulering en een coöperatief (eigen) belang, 
voorkomt het collectief dat er nog illegale onttrekkingen plaatsvinden in het 
projectgebied. 

 
De in te richten percelen grond worden waar mogelijk multifunctioneel ingezet. Daarmee 
creëert de grondwaterbank waarde op meerdere vlakken.  

 
De investeringen in de locatie(s) en systemen om water toe te voegen, worden 
terugverdiend door uitgifte van onttrekkingsvergunningen waarvoor kwekers bereid zijn 
om te betalen.  

 
Daarnaast kunnen op het waterperceel bijvoorbeeld energiegewassen zoals riet of 
wilgen geteeld worden, wat waarde heeft voor bijvoorbeeld het biomassaplein Het 
Groene Woud, of voor de waterzuivering die daarmee gerealiseerd wordt. 

 
Ook kan er met zonnepanelen energie opgewekt worden, waarmee voorzien wordt in 
het elektriciteitsverbruik van de pompen die water in het infiltratieperceel pompen. Het 
rendement van de zonnepanelen is hoger dan gebruikelijk, omdat het water een koelend 
effect heeft op de panelen en de drijvende panelen kunnen meebewegen met de zon. 
Door samen te werken met een energiecoöperatie, kan het surplus aan elektriciteit 
afgezet worden naar particulieren en kunnen zij het project mede financieren. Een 
systeem op basis van de ‘postcoderoos’ biedt extra financieel perspectief en verbinding 
met particulieren in de regio. 
Bovendien is het mogelijk dat er waarde gecreëerd wordt voor zogeheten 
grondwaterafhankelijke natuur; de grondwaterbank als instrument voor een meer vitale 
natuur in de regio midden Brabant, maar ook daarbuiten. 

 
De op te richten coöperatie heeft geen winstdoelstelling. De gerealiseerde overwinst 
wordt geïnvesteerd in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in het landschap 
waarmee het natura 2000 gebied versterkt wordt. Of in educatie voor de ondernemers 
en/of particulieren in het gebied, waarmee de watervraag verminderd wordt. Een idee is 
het verstrekken van vouchers aan particulieren om de waterbergingscapaciteit te 
vergroten (groene tuin met producten van kwekers in plaats van tuin met klinkers en 
neonicotinoïden).  
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Of denk aan informatieverstrekking aan recreanten in het gebied over de bijzondere 
natuurwaarden, waarmee recreanten verleid worden om langer te verblijven wat 
opnieuw een economisch effect heeft voor de regio. 

 
2.2. Beleidskaders 
Het principe van de grondwaterbank past naadloos bij het actuele beleid 
klimaatadaptatie van de Provincie Noord Brabant. De recente visie klimaatadaptatie is 
een uitwerking van de hoofdopgave 'Brabant Klimaatproof' uit de omgevingsvisie 'De 
kwaliteit van Brabant - visie op de Brabantse leefomgeving'. Het is het eerste 
kaderstellende niveau onder de omgevingsvisie en alloceert financiële middelen. De 
bijlage 'Naar een klimaatproof Brabant' maakt integraal onderdeel uit van deze visie. Een 
verdere uitwerking van de watervraagstukken vindt plaats in het Regionaal programma 
Water en Bodem 2022 - 2027. Een samenvatting van de provinciale uitgangspunten: 
• Klimaatadaptatie is als vanzelfsprekend een vast onderdeel van onze provinciale 

opgaven en is geborgd in de provinciale programma's; 
• Uitgangspunt is een klimaatbestendig en robuust watersysteem. Daarbij worden de 

volgende vijf principes gehanteerd: 
o niet meer gebruiken dan is aangevuld,  
o in hogere gebieden water infiltreren,  
o lagere gebieden zijn natter,  
o het systeem kan omgaan met extremen,  
o de waterkwaliteit is op orde. 

• De overheid maakt, op basis van een klimaatbestendig en robuust watersysteem, de 
overgang naar een nieuwe systematiek voor wateroverlast extreme buien; 

• De overheid kiest ervoor om voorrang te geven aan de robuustheid van het 
watersysteem en niet aan individuele belangen; 

• Er wordt gewerkt via een gebiedsgerichte en samenhangende aanpak; 
• Via de gebiedsgerichte aanpak worden middelen van de Provincie in samenhang en 

waar mogelijk gebundeld ingezet. 
 

Onder de noemer ‘klimaatadapatie als watervraagstuk’, wordt gesproken over een 
trendbreuk: “Hoewel het in sommige gebieden genoeg is om maatregelen te nemen 
zoals we gewend zijn, is dat in andere gebieden niet voldoende. We zetten daarom in op 
een trendbreuk en het uitgangspunt is dat we werken via een gebiedsgerichte en 
samenhangende aanpak, waarmee de verdrogingsbestrijding onomkeerbaar wordt 
ingezet.” Door toepassing van de grondwaterbank wordt er een trendbreuk gerealiseerd.  

 
Waterschap de Dommel omarmt het initiatief omdat het past in de zogeheten 
watertransitie waar het waterschap werk van gaat maken én dat het daarmee uitvoering 
geeft aan het Provinciale beleid klimaatadapatie.  
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3. Locatie 
Voor de uitvoering van de grondwaterbank, is er in eerste instantie een locatie voor 
waterberging nodig. Een geschikte locatie waar (regen)water goed op te vangen is en in de 
omgeving afnemers zijn van het water.  
 
In bijlage I is een overzicht opgenomen van potentiële locaties voor realisatie van 
waterberging. Er wordt gestart op Landpark Assisië, omdat daar met beperkte risico’s gestart 
kan worden. Het meetpunt van waterschap de Dommel bij de Leemkuilen, direct 
aangrenzend aan het Landpark, laat zien dat de grondwaterstand tussen extreem droog en 
extreem nat fluctueert. Daarmee is extra waterberging in dit gebied wenselijk. 

 
Landpark Assisië is om meerdere redenen een geschikte locatie. Het vormt al meer 
dan een eeuw een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen2. Tegenwoordig 
profileert het Landpark zich meer en meer als een 'Tussenruimte in een Tussentijd', 
waar nieuwe vormen van zorg en samenleven worden ontwikkeld, gepaard aan en 

 
2 Een broedplaats met name voor ontwikkelingen in de zorg. Voor kwetsbare burgers uit de samenleving startte het 
toenmalige 'Huize Assisië' in 1904 de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Landpark Assisië is de plek waar 
verstandelijk gehandicapten (jongens en mannen) werden verzorgd door broeders penitenten. De broeders beschermden 
de samenleving tegen 'de idioten' en boden deze mensen met een verstandelijke beperking met hart en ziel 24/7 goede 
zorg en perspectief op ontwikkeling. De BLO-school uit 1923 (tegenwoordig Lokaal 12) was een van de eersten in 
Nederland. 
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vermengd met verduurzaming, natuurbouw, kunst en cultuur, sport, onderwijs, 
onderzoek en bedrijvigheid.  
Het Landpark wil zich zo ontwikkelen dat het voor velen een prettige omgeving is die 
in verbinding staat met de samenleving. Vanuit de omgeving kan aanvullend 
verbinding gemaakt worden met de voormalige steenfabriek en de leemkuilen. De 
exacte uitwerking volgt in een later stadium. Qua locatie en motivatie vanuit de 
instelling is er een ideaal vertrekpunt voor zichtbare en beleefbare communicatie 
en/of educatie over klimaatadaptatie.  
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Op het terrein van Landpark Assisië liggen de 
restanten van een park. MTD 
landschapsarchitecten uit Den Bosch hebben 
een ontwerp gemaakt (Engelse Landschapsstijl), 
waarbij zoveel mogelijk water wordt geborgen, 
door middel van het uitgraven en verlengen van 
oude vijvers en het graven van poelen (wadi’s) in 
de weilanden. Zie de afbeelding rechts waarin 
de stromingen vanuit het bebouwde deel van 
het Landpark naar het blauwe opvanggebied 
gaan.  
 
De eerste variant van de grondwaterbank kan 
voor een deel meeliften op de bestaande 
plannen voor herinrichting van het park. Het 
totale investeringsbudget voor herinrichting van 
het park bedraagt ongeveer € 1 miljoen en is 
verankerd in de begroting van het Landpark.  
 
Voor het materiaalgebruik voor inrichting van de 
1e variant van de grondwaterbank, wordt 
gebruik gemaakt van gerecyclede betonplaten. 
Enerzijds vanuit duurzaam perspectief, maar ook omdat er in verband met het stijgende en 
dalende water een robuust materiaal nodig is.  
 
Verder heeft het prioriteit vanuit het Provinciale beleid. De locatie Leemkuilen is expliciet 
genoemd als Natte natuurparel die gelegen is in of direct grenzend aan stikstofgevoelige 
Natura2000-gebieden. 
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4. Businesscase 
De insteek is dat de businesscase voor de grondwaterbank zichzelf bedruipt. Alle 
deelnemende partijen realiseren (maatschappelijke) winst. Daarvoor is het noodzakelijk dat 
er vergunningen voor onttrekking van grondwater worden verleend. Dit is nu nog niet aan 
de orde: daarvoor moet het beleid aangepast worden. Dat proces vraagt tijd. De eerste 
variant van de grondwaterbank versnelt dit proces. Waterschap de Dommel omarmt het 
initiatief omdat het past in de zogeheten watertransitie waar het waterschap werk van gaat 
maken én daarmee uitvoering geeft aan het Provinciale beleid klimaatadapatie. 

4.1. Exploitatie lange termijn 
Op basis van de huidige inzichten is de inschatting dat 
hiermee een rendabele businesscase realiseerbaar is, 
waarmee er een financiële basis is voor opschaling. 
Voor het verplaatsen van beregeningsputten, worden 
momenteel al duizenden euro’s betaald. Insteek is dat 
uit de exploitatie van de grondwaterbank ook 
geldstromen gekapitaliseerd worden voor 
investeringen in ontkoppeling van regenwater in 
bebouwd gebied. Op het Landpark Assisië zijn daar 
goede mogelijkheden voor. De omvang hiervan is 
uiteraard afhankelijk van de mate waarin 
vergunningen voor onttrekkingen verleend worden en 
de handhaving op illegale onttrekkingen.  
 

 

4.2. Dekkingsplan eerste variant 
Hieronder zijn de kosten en opbrengsten van de uitvoering van het projectplan 
weergegeven. De kosten voor inzet van medewerkers vanuit waterschap de Dommel en 
Landpark Assisië en de kosten voor aanleg van de waterberging die meelopen in het 
grotere geheel, zijn niet weergegeven. De extra kosten voor realisatie van de eerste 
variant zijn hieronder weergegeven.  
 
Activiteit Kosten Dekking 
Bijdrage GMB  € 15.000 
Bijdrage Landpark Assisië  € 25.000 
Begroting grondwaterbank (specificatie bijlage III) €  34.500  
Projectleiding en reiskosten Observatorium €   5.500  
Totaal € 40.000 € 40.000 
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5. Planning 
Hieronder is de planning van de fysieke maatregelen weergegeven. Daarbij ziet de planning 
toe op de eerste variant van de grondwaterbank. De algehele reconstructie van het Landpark 
en de waterberging heeft een langere doorlooptijd.  
 
De uitvoering is inmiddels gestart. Het bouwteam is operationeel, maar er is vertraging 
opgetreden, omdat de vergunning in verband met de stikstofproblematiek een extra 
toetsing heeft ondergaan. De vergunning wordt op korte termijn verwacht. Direct nadat de 
vergunning verleend is, worden de graafwerkzaamheden gestart. 
 

Maatregel  
Periode (2020-2021) okt nov dec jan feb mrt apr mei jun 

Overleg bouwteam en voorbereiding x x x x x x x   
Graafwerkzaamheden    x x     
Inrichten – bouwen prototype     x x x   
Evaluatie - opschaling        x x 
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BIJLAGE I – Inventarisatie potentiële locaties 
 
 
Waterberging rondom Leemputten Udenhout 
De Leemputten vloeien in de winter het overtollig water af. De locatie ligt midden in het 
boomkwekerij concentratie gebied. Lokaal compenseren, lokaal onttrekken. Er is potentie 
voor een groot bassin, welke volgepompt wordt in de winter en water terug laat naar de 
natte natuur indien nodig. Rondom het bassin kunnen natuur verbindingen gerealiseerd 
worden, waarmee ook het bassin landschappelijk wordt ingekleed. Er is verbinding mogelijk 
met de voormalige steenfabriek. Er is potentie voor extra verdienmodellen. Enerzijds 
drijfbare zonnepanelen voor in het bassin. Anderzijds ‘zonnehuizen’: recreatieverblijven met 
educatiefunctie over het project en het gebied.  
 
 
Waterinfiltratie Margriet Helvoirt 
De gemeente Haaren heeft hoge zandgronden in bezit in het gebied de Margriet in Helvoirt. 
Deze gronden grenzen aan het Drongels kanaal wat overtollig water af laat vloeien naar de 
Bergsche Maas. Dit overtollige water kan deels worden geïnfiltreerd op de hoge 
zandgronden om de natte natuur aan de andere zijde van het kanaal in de polders te 
voeden. Ondergronds stroomt water van de duinen richting de Maas, dit is noordelijk van de 
duinen, en loopt dus ook naar de polders. Waterinfiltratie niet geforceerd, maar gewoon op 
het land brengen en in de grond laten zakken. Voordat water op het infiltratieveld komt, 
wordt het door een grote natuurfilter gezuiverd. Aan de buitenranden van het infiltratieveld 
dienen schotten in de grond gebracht te worden om ervoor te zorgen dat het geïnfiltreerde 
water onder het Drongels kanaal door stroomt richting de polders. Meervoudige waarde: 
idem zonnepanelen, landschappelijke inkleding en recreatieverblijven.  
 
 
Waterinlaat en waterzuivering Cromvoirtse polders 
Aan de noordelijke zijde van het Drongels kanaal kunnen grote natuurfilters aangelegd 
worden. Deze worden gevoed met water uit het Drongels kanaal. Het gezuiverde water 
loopt de polders in om de natte natuur te voeden, of indien er te veel is, gaat het weer 
gezuiverd terug in het Drongels kanaal. Naar verwachting zijn er beperkt externe 
verdienmodellen mogelijk. Enkel onttrekkingsrechten voor beregening. 
 
  



  

Uitvoeringsplan Grondwaterbank | Rob van Veen en Erik van den Oord 

 
De Zandleij 
De Zandleij komt in het Drongels kanaal uit. Deze stroom is echter niet zuiver door 
historische vervuilingen en door water van de rioolwaterzuivering Tilburg Noord/Spinder. 
Deze vervuiling en het hoge gehalte aan mineralen stimuleert ongewenste 
waterplantengroei in het Drongels kanaal. Beregenen uit de Zandleij wordt sterk afgeraden 
door slechte ervaringen in agrarische teelten. Voordat het water in het Drongels kanaal komt 
op verschillende plaatsen rondom de Zandleij, moeten natuurfilters aangelegd worden en 
verweven worden met het gebied. Crossovers zijn mogelijk met natuur en recreatie 
(Golfbaan, kasteel Zweinsbergen, diverse campings). Naar verwachting beperkte externe 
verdienmodellen. Enkel onttrekkingsrechten voor beregening. 
 
 
Waterinfiltratie nog te realiseren tunnelbak Vught 
Ter hoogte van Vught wordt een tunnelbak aangelegd in het kader van de reconstructie van 
de N65. De waterberging wordt gerealiseerd om het watersysteem te ontzien van het water 
dat structureel opgepompt wordt voor de tunnelbak. Naar verwachting beperkte externe 
verdienmodellen. Enkel onttrekkingsrechten voor beregening. 
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BIJLAGE II – Impressie grondwaterbank 
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BIJLAGE III – Begroting 
 

 

TOTAALBEDRAG 
IN EURO 

       

EEN 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATS 
VERPLICHTING
  

 PRIJS PER 
EENHEID IN EURO
  

OMSCHRIJVING BESTEKS 
POST 
NUMMER 

Opdrachtgever : OBSERVATORIUM   Bladnr: 1 
 

             03-06-2020  
Project : GRONDWATERBANK te Biezenmortel watergrondbank   
Bestek : Optie 1 UITVOERING MET HERBRUIK BETON(VLOER MATERIALEN  
 

 
 

 
1 VOORBEREIDING BUITEN WERKLOCATIE      
100010 Betonvloer aftekenen betonplaat vlakken m1 750,00 V 0,27 202,50 
100020 Betonvloer zagen, elementen van circa 2,6 m2, 

afmeting circa 1.5 x 1.5 x 1.5 x 2 m1 
m1 385,00 V 25,00 9.625,00 

100030 Bewerken zichtzijde "ruw-breuk" middels hameren / 
cruschen op aanwijs opdrachtgever 

m1 400,00 V 4,60 1.840,00 

100040 Betonvloer laden, vervoeren naar locatie Landpark 
(circa 180 ton) 

st 115,00 V 23,90 2.748,50 

100050 Lossen vloer op locatie (los uitleggen t.b.v. keuze 
bepaling) 

st 115,00 V 9,18 1.055,70 

        
2 GRONDWERK      
200010 Opstellen machinemodel t.b.v. grond- en 

plaatsingswerk 
kr 1,00 V 500,00 500,00 

200020 Detail grondwerk spiraal profileren m2 195,00 V 14,46 2.819,70 
        
3 AANBRENGEN BETONELEMENTEN      
300010 Bijrijden en plaatsen van betonelementen +/- 1500 kg 

per plaat 
st 115,00 V 89,36 10.276,40 

        
4 GRONDWERK AFWERKING      
400010 Detail grondwerk spiraal aanvullen (machinaal / 

handmatig) met aanwezige grond 
m1 75,00 V 25,07 1.880,25 

400020 Profileren grondlichaam aansluitend op omliggend 
terrein 

m2 262,00 V 3,59 940,58 

        
5 BOUWPLAATS      
500010 Depot ruimte afvoeren restanten (overmaat volume, 

zaagrestanten etc.) 
kr 1,00 V 489,00 489,00 

        
6 GROENVOORZIENING      
600010 Stelpost / voorzieningen leveren en aanbrengen lage 

begroeiing potmaat P9 5 per m2  (soort nader te 
bepalen) bijvoorbeeld grassen 

m2 115,00 V 17,00 1.955,00 

 

  
Subtotaal 

     
34.332,63 

 

  

  


