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Grootste knelpunten en opgaven: 
• In de kernen zijn op lokaal niveau 

wateroverlastproblemen bekend bij 
extreme neerslag. (vGRP, IBOR)

• Enkele wegen zijn kwetsbaar voor 
inundatie. Afstemmen met 
veiligheidsregio. (vGRP, IBOR, GVVP)

• Er is in het algemeen te weinig ruimte 
voor piekberging. Te weinig berging in 
dit gebied leidt tot teveel afvoer wat 
leidt tot problemen bij Breda. 

Grootste kansen:
• Bij alle woningen kijken naar natuurlijke 

waterberging. Burgers en 
woningbouwcoorperaties informeren en 
stimuleren.

• Door zandgronden kan water goed 
worden geinfiltreerd.

• Nieuwe ontwikkellocaties, het GVVP, het 
IBOR en vGRP bieden de kans voor 
klimaatbestendig (her) ontwerpen.

• Retentiegebieden ontwikkelen en 
optimaliseren voor piekopvang
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Benut 
retentiebekken bij 
zwembad

Brandweer gaat al 
verhuizen naar een 
hoge plek

Zandweggetjes

Straten onder water, 
is al eens 
voorgekomen

Kansen voor 
retentiebekken

Nieuwe 
ontwikkellocaties.

De Pottenvelden hebben  
ondercapaciteit riolering, 
vaak overstort op sloten

Achtertuinen onder 
water

Nelleveld, bekende 
wateroverlast

Turfvaart te klein 
voor piekafvoer

Thema wateroverlast en inundatie
Op de kaart staan de gevolgen van een extreme bui (70 mm in 1 uur) op infrastructuur en bebouwing. 
Hoofdwegen die kwetsbaar zijn voor extreme neerslag zijn weergegeven in geel/rood.
Details en uitgangspunten zijn opgenomen op zundert.klimaatatlas.net. 



Grootste knelpunten en opgaven: 
• Er wordt water afgevoerd dat ook zou 

kunnen worden opgeslagen.
• Er is sprake van een daling van de 

grondwaterstand
• Onttrekkingen leiden tot verdere 

droogte. 

Grootste kansen:
• Op sommige plekken bestaan kansen 

om meer organische stof in de bodem 
te brengen, zo kan de bodem meer 
vocht vasthouden.

• Minder water afvoeren en meer water 
vasthouden in watergangen en 
(bestaande) retentiegebieden. 

• Combineer waterretentie met natuur en 
recreatie.

• Natte natuur aanleggen om meer water 
vast te houden. 

• Er zijn al meerdere bijeenkomsten
geweest over droogte. Resultaten
hiervan meenemen in strategie. Het
thema leeft.

Thema droogte
Het thema Droogte is behandeld op basis van de landgebruikskaart. 
Details en uitgangspunten zijn opgenomen op zundert.klimaatatlas.net

Boomteeltgebied zowel 
gevoelig voor droogte als 
extreme neerslag

Onttrekkingsverbod 
oppervlaktewater

Mogelijkheden 
verkennen om 
schoon regenwater 
in bodem op te 
slaan in kernen

Verdroging 
natuurgebieden door 
onttrekking

Kans voor natte natuur

Vergroten retentiebekken

Benut 
retentiebekken bij 
zwembad



7

De kaartlaag 'Hittestress' geeft aan waar hittestress kan optreden tijdens zomerse dagen. De rode gebieden zijn zeer gevoelig voor 
hittestress, de groene gebieden nauwelijks. Details en uitgangspunten zijn opgenomen zundert.klimaatatlas.net

Thema hitte

Grootste knelpunten en opgaven: 
• Hittestress in de kernen leidt tot minder 

aantrekkelijke openbare ruimte. 
• Extreme hitte leidt tot meer 

energieverbruik in zowel de kernen als 
in de landbouw. 

• Schade aan infrastructuur

Grootste kansen:
• Toerisme vergroten in zonnig Zundert.
• Kleur van de bestrating van de wegen -

niet vanzelfsprekend zwart (GVVP).
• Meer bomen planten: in kernen, langs 

wegen, om percelen en zeker langs 
fietswegen. Groene infrastructuur en 
schaduwroutes creëren. (GVVP, IBOR).

• Warmte-opslag in de bodem
• Groene parkeerplaatsen (GVVP, vGRP)

Hittestress en hoog 
energieverbruik in de 
kernen

Meer groen, 
groene daken en 
parkeerplaatsen

Hogere 
energievraag voor 
invriezen 
groenten en fruit



Prioriteiten


