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klimaatbestendige
bedrijventerreinen



Het klimaat verandert en daardoor neemt de kans op wateroverlast,

watertekort en hittestress steeds verder toe. Dit betekent dat het risico

op het uitvallen van uw bedrijfsprocessen of ontoegankelijke wegen stijgt. 

Gemeente Bladel, Waterschap De Dommel 
en OBGB zijn samen een project gestart om 
de klimaatbestendigheid van de bedrijven- 
terreinen te verbeteren. Als eigenaar/gebruiker 
van een bedrijfspand kunt u daar van profiteren 
en er een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Wat hebben we al gedaan?
Gemeente en waterschap hebben al 
acties genomen om de bedrijventerreinen 
waterproof te maken, zoals bijvoorbeeld 
het aanleggen van gescheiden riolering, 
waterbergingsvoorzieningen en ontlastpunten. 
Deze maatregelen zijn door klimaatverandering 
in de toekomst waarschijnlijk niet meer 
toereikend.

Wat willen we gaan doen:
klimaatscan van uw bedrijf
Hevige regenbuien hebben in het verleden
een aantal keren geleid tot water-op-straat
en inpandig water op bedrijventerreinen. Deze 
problemen kunnen we alleen samen oplossen.

Het is daarom wenselijk om bij de bedrijfs-
panden de riolering in beeld te brengen. 
Gedeeltelijk kan dit van achter het bureau, 
maar een bedrijfsbezoek is daarvoor ook 
noodzakelijk.

U kunt dit bezoek zien als een
‘Klimaatscan van uw bedrijf’:
• Hebben de rioolbuizen op mijn terrein 

voldoende afvoercapaciteit?
• Bevinden zich in het pand laag gelegen 

schrobputjes waar overtollig water uit kan 
stromen?

• Zijn er ontlastpunten aanwezig om 
overtollige neerslag veilig af te voeren?

• Worden schone en vuile waterstromen 
gescheiden verwerkt?

• Is de kwaliteit van de riolering voldoende?
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Wat levert het op voor u?

Op basis van het bedrijfsbezoek kunnen we inschatten hoe kwetsbaar
u bent voor (toekomstige) wateroverlast. Tevens ontvangt u een advies
over eventuele herstel/verbeteringsmaatregelen. 

Andere voordelen zijn:
• U verkleint het risico op uitval van 

bedrijfsprocessen door waterschade in uw 
pand of op uw terrein;

• Kleinschalige verbeteringsmaatregelen 
voeren we direct voor u uit;

• Voor grotere herstelmaatregelen leveren
 wij u een advies.
• Het herstellen van verkeerde riool-
 aansluitingen levert een bijdrage aan het 

aanvullen van de grondwaterstand en een 
goede kwaliteit van het oppervlaktewater.

Wat kost het?
Er is geen sprake van kosten voor de Klimaat-
scan, kleinschalige verbeteringsmaatregelen 
en het vrijblijvende advies . Wij vragen u om het 
onderzoek te faciliteren door bouwtekeningen 
op te zoeken en aan te leveren, uw terrein 

toegankelijk te maken en toestemming te 
geven voor eventuele graafwerkzaamheden. 
Eventuele omvangrijkere herstelmaatregelen uit 
het advies zijn voor uw rekening. Afgezien van 
het herstellen van foutaansluitingen bepaalt 
u natuurlijk zelf of u deze maatregelen wil 
uitvoeren. 

Kantinebijeenkomsten
Met uitzondering van nieuwbouw panden 
worden alle gebouwen geïnventariseerd. Er 
wordt een start gemaakt met bedrijventerrein 
de Sleutel, dat verdeeld is in negen segmenten. 
Per segment wordt een kantinebijeenkomst 
georganiseerd om meer toelichting te geven en 
uw vragen te beantwoorden. Zowel eigenaren 
als gebruikers ontvangen hiervoor een 
uitnodiging.

Projectpartners 
De genoemde werkzaamheden worden voorbereid en gefinancierd door:

Gemeente Bladel, Waterschap de Dommel, OBGB en Provincie Noord-Brabant

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Hetty van der Hamsvoort van OBGB; hetty@obgb.nl, telefoon 06-41559548 of
Leo Vennix  van gemeente Bladel; l.vennix@bladel.nl , telefoon 0497-361636.  



Dit project wordt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant gerealiseerd
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