
De laatste decennia is er achter de dijken (regionale keringen) van de Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Van woningen 

tot bedrijven. Mensen, dieren en economische waarden achter de dijk moeten nog beter worden beschermd tegen hoog water. De 

provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe norm voor waterveiligheid opgenomen in de Verordening Water. In 2013 zijn de dijken 

langs de Mark, Vliet, Dintel en de daarop aangesloten wateren getoetst aan deze norm. Er is gebleken dat ongeveer 65 kilometer dijk 

en circa 80 sluizen en gemalen van Steenbergen tot Waalwijk nader onderzocht moeten worden. 

De dijk langs de Mark eindigt op dit moment bij de Bredaseweg in Terheijden. De dijk sluit aan op gronden die voorheen altijd hoog 

genoeg waren om beschermd te zijn tegen hoog water. Nu de eisen aan het beschermingsniveau zijn veranderd, is de verwachting 

dat ook langs de Bredaseweg extra bescherming moet komen. Dit kan door bijvoorbeeld de dijk te verlengen. 

Nieuwsbrief
Waterschap Brabantse Delta zorgt 

voor veilige dijken en kades, zuivert 

rioolwater, verbetert en bewaakt de 

kwaliteit van het oppervlaktewater 

en regelt de hoogte van het water in 

Midden- en West-Brabant. Bij de 

uitvoering van deze taken werken 

wij samen met anderen en  

bereiden ons voor op de toekomst.
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Postbus 5520, 4801 DZ  Breda
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Bredaseweg krijgt mogelijk een dijk

Samen werken aan onze dijken

Op 12 januari 2016 is er een informatie-

bijeenkomst geweest bij Café Ons Thuis. 

De bijeenkomst was georganiseerd omdat 

een aantal ondernemers plannen heb-

ben voor de uitbreiding van hun bedrijf 

aan de Bredaseweg. De plannen van u, als 

ondernemer of inwoner, en het water-

schap kunnen elkaar raken en daarom is 

het belangrijk dat we elkaar informeren 

en samen bekijken wat de mogelijkhe-

den zijn. Tijdens deze bijeenkomst bent 

u geïnformeerd over de opgave die het 

waterschap heeft en vertelden wij dat het 

waterschap medio dit jaar aan de slag gaat 

met de voorbereiding van de plannen.  

Tijdens deze informatiebijeenkomst heb-

ben we met u afgesproken om de contou-

ren van de nieuwe dijk buiten uit te zetten 

en u verder te informeren na de zomer-

vakantie. De invulling van deze afspraken 

loopt helaas wat vertraging op. Hiervoor 

vragen we uw begrip. In deze nieuwsbrief 

gaan we daar verder op in.

Piketpaaltjes

Een strook grond langs de Mark bij de 

Bredaseweg is in eigendom van het  

waterschap. Op verzoek van bewoners zijn 

piketpalen geplaatst die aangeven waar 

het eigendom van het waterschap begint. 

Tevens is tijdens de informatieavond op 

12 januari afgesproken om de ruimte aan 

te geven die nodig is voor een dijk. Alleen 

blijkt dat het waterschap dit niet op een 

goede manier kan doen zonder dat er eerst 

aanvullend onderzoek gedaan is. 

De benodigde ruimte kan namelijk nog 

wijzigen door dit onderzoek, en is daarom 

nog niet precies aan te geven.

Wat ging er aan vooraf?



Het waterschap Brabantse Delta heeft 

onder meer als taak om de inwoners 

en ondernemers van West- en Midden-

Brabant te beschermen tegen hoog water. 

Daar werken we bij het waterschap iedere 

dag aan. Het belang van dat werk neemt 

toe. Iedere keer als er nieuwe huizen 

worden gebouwd of bedrijven uitbreiden, 

wordt de waarde die we beschermen 

namelijk groter. Daarom gaan we sommige 

dijken verbeteren. We onderzoeken ook 

of er dijken nodig zijn op plekken zonder 

dijk. Daarmee werken we aan een veilige 

toekomst. Dat onderzoek doen we graag 

samen. We hebben namelijk allemaal 

belang bij goede dijken en een veilige 

toekomst. En u kent het gebied het beste 

en u weet welke andere ideeën er zijn. 

Het is goed als u weet waar nieuwe dijken 

komen. Dan kunt u daar rekening mee 

houden. Helaas weten we dat nog niet. 

Dat gaan we samen met u uitwerken. 

Dat betekent ook een periode van 

onzekerheid. Onzekerheid is vervelend. 

Dat begrijp ik heel goed. 

Aan de andere kant vraagt maken van 

plannen voor nieuwe dijken tijd. Die tijd 

is nodig om goede dijken te bouwen, 

waar komende generaties ook plezier van 

hebben. 

“Bouwen aan goede dijken kost tijd”
Column Huub Hieltjes lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta:

Meer informatie of vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u ons bereiken via: 
E onzedijken@brabantsedelta.nl of M 06 206 08 222. 

U woont aan het begin van de hoge 

gronden. Deze gronden liggen zo hoog, 

dat dijken hier niet nodig zijn om u te 

beschermen tegen het hoge water van de 

Mark. Deze locatie is daarom ook specifiek 

opgenomen in het bestemmingsplan 

omdat het wel bij de bescherming van 

het achterland hoort. Nu de provincie 

een nieuwe norm heeft gesteld aan 

de dijken, woont u nu niet meer hoog 

genoeg om ook in de toekomst voldoende 

beschermd te zijn en is het nodig dat er 

bij de Bredaseweg maatregelen worden 

genomen. Dit kan door bijvoorbeeld een 

dijk aan te leggen. Aan het gebruik van 

een dijk zijn regels gebonden, zodat de 

dijken in goede conditie blijven. Deze 

regels staan verwoord in De Keur. Meer 

informatie hierover vindt u op: www.

brabantsedelta.nl/producten/keur

U woont aan hoge gronden

Heeft u ook uitbreidingsplannen, 

bijvoorbeeld voor nieuwbouw of een 

parkeerplaats? Neem dan contact met 

Ron Lambregts  

(E: r.lambregts@brabantsedelta.nl 

T: 076 5641476), zodat we samen 

kunnen kijken wat de mogelijkheden 

zijn voor uw plannen. 

De aard en omvang van de mogelijke 

nieuwe dijken en dus ook de daarvoor 

benodigde grond langs de Bredaseweg 

wordt door ons nog onderzocht. Tijdens 

dit onderzoek wordt de bodemopbouw 

in detail bekeken. De gegevens die we 

daarmee verzamelen zijn input voor 

de mogelijke oplossingsrichtingen. Het 

waterschap voert dit onderzoek niet 

alleen uit bij de Bredaseweg, maar in 

totaal wordt ongeveer 30 km langs de 

Mark onderzocht. Het onderzoek wordt 

nu voorbereid en zal in het najaar van dit 

jaar plaatsvinden. Hierover wordt u na de 

zomervakantie verder geïnformeerd via 

een brief. De resultaten van het onderzoek 

worden begin volgend jaar verwacht. Wij 

willen daarna graag de gegevens met u 

delen en bespreken hoe we met u op 

zoek gaan naar de mogelijke oplossingen. 

Hiervoor wordt begin volgend jaar een 

bijeenkomst georganiseerd.

In de tussentijd

Soms kunnen individuele plannen 

van ondernemers niet wachten op de 

werkzaamheden van het waterschap. Om 

elkaar op de hoogte te houden zouden 

we na de zomervakantie opnieuw een 

informatieavond organiseren. Dit bleek 

toch te lang te duren. Inmiddels voert het 

waterschap daarom een aantal individuele 

gesprekken met ondernemers aan de 

Bredaseweg. Tijdens  deze gesprekken 

kunnen we onze plannen zo goed als 

mogelijk op elkaar afstemmen. Wij vinden 

deze afspraken belangrijk omdat wij ons 

ook realiseren dat het uitvoeren van de 

plannen tijd kost. In deze tijd kan er veel 

gebeuren en moet u ook verder kunnen 

met uw bedrijfsvoering. 

 

Eerst verder onderzoek daarna informatiebijeenkomst


