
Beleef ons water
In ons gebied is het goed vertoeven langs de waterkant, op 
en in het water. Je kunt er wandelen, fietsen, kanoën, vissen 
en zwemmen. Bovendien zijn er verschillende interessante 
bezienswaardigheden te vinden. Zowel cultureel als historisch. 

Water is mooi en geeft rust. Daarom 
voeren onze wandel- en fietsroutes 
langs prachtige beken als de Dommel, 
Beerze, Reusel, Tongelreep, Rovertsche 
Leij en de Essche Stroom. Je komt langs
moerassige beekdalen, watermolens, 
beekjes met stroomversnellingen, 
vennen, overstromingsvlakten en 
vijvers. 

Zwemmen in vennen of zandafgravin-
gen kan in ons gebied op 23 officiële 
zwemlocaties. Waterschap De Dommel 
meet regelmatig de kwaliteit van dit 
water. Zo weet jij wanneer het water 
niet meer veilig is door blauwalg of 
andere bacteriën. Weten waar je veilig 
kunt zwemmen? 

Kijk op www.zwemwater.nl

Waterschap De Dommel werkt aan schoon en voldoende water en beschermt tegen wateroverlast. 
Zo kun jij prettig wonen, werken en recreëren. Kijk voor meer informatie op www.dommel.nl

Jij leeft met 
water!

Waterschap De Dommel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Volg ons

www.facebook.nl/
waterschapdedommel

@wddommel

www.linkedin.com/company/
waterschap-de-dommel

waterschapdedommel



Kom een keertje langs 
We streven naar zo goed mogelijk waterbeheer tegen zo laag mogelijke 
kosten. Jij betaalt waterschapsbelasting en we vinden het belangrijk om 
te laten zien wat we doen met jouw geld. Bijvoorbeeld tijdens excursies 
en open dagen. Wil je onze open dagen bezoeken? Houd dan onze 
Facebookpagina of website in de gaten. 
 
Een excursie reserveer je gratis op www.dommel.nl/excursie

Met ruim 1.500 stuwen en een nauwkeurige 
maaiplanning werken we iedere dag aan een 
goede balans tussen niet te veel en niet te 
weinig water. Belangrijk voor de landbouw 
én voor de natuur. Want voor een goede 
oogst moet het land niet te nat zijn, terwijl 
voor plant en dier te weinig water juist niet 
goed is.

Jouw afvalwater verdwijnt in het riool 
en komt uit op een van onze acht 
rioolwaterzuiveringen. Daar wordt 
het afvalwater gezuiverd, voordat het 
terugstroomt in de beek.

De rioolwaterzuivering in 
Tilburg is omgebouwd 
tot Energiefabriek. Daar 
halen we energie en 
waardevolle grondstoffen 
uit het afvalwater, zoals 
fosfaat. Zo maken we 
van onze rioolwater- 
zuiveringen energie- en 
grondstoffenfabrieken. 
Waterschap De Dommel 
wil in 2025 energie- 
neutraal zijn.

Rioolwaterzuivering Eindhoven

Hier bij de Kleine Dommel in Heeze is een water- 
bergingsgebied gecreëerd om wateroverlast te 
voorkomen. Als door hevige regenbuien de kades van 
de Kleine Dommel dreigen te overstromen, loopt dit 
waterbergingsgebied onder water. Zo zorgen we ervoor 
dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. 
Benieuwd wat we doen bij jouw in de buurt? 

Kijk op www.dommel.nl/projecten

Waterschap De Dommel beheert 
het water in Midden-Brabant. Met 
ruim 450 medewerkers werken we 
aan schoon en voldoende water en 
beschermen we 890.000 mensen in 
ons gebied tegen wateroverlast.  

Dat doen we door het (grond)
waterpeil te beheren, rioolwater te 
zuiveren en te zorgen voor schoon 
water in beken en sloten. Zo kun jij 
prettig wonen, werken én recreëren. 

Iedereen leeft met water

Laten we het 
samen doen
Het klimaat verandert. De hevige regenbuien 
die pas in 2050 zouden vallen, komen nu al uit 
de lucht. Dat leidt tot wateroverlast in woon- 
wijken en op landbouwpercelen en misschien 
zelfs tot schade aan jouw bezittingen. Maar 
ook droogte zorgt voor problemen. Zo ontstaat 
hittestress door het opwarmen van stenen 
van straten, huizen en andere gebouwen. De 
gevolgen kunnen erg vervelend zijn. Denk aan 
slaapverstoring, huiduitslag en oververmoeid-
heid. 

Voorkomen van problemen door wateroverlast 
en droogte kunnen we niet alleen. Daar  
hebben we jouw hulp bij nodig. Bijvoorbeeld 

door minder tegels in je eigen tuin. Na een 
hevige regenbui loopt het water niet de straat 
op, maar trekt het de grond in. En minder  
tegels verkleint de kans op hittestress.  
Benieuwd wat jij nog meer kunt doen om 
bewuster om te gaan met water? Raadpleeg 
onze Waterschijf van vijf voor handige tips en 
weetjes op het gebied van water. 

Je kunt jouw eigen omgeving op allerlei 
manieren voorbereiden op extremere weers-
omstandigheden én zorgen voor schoon water. 
Waterschap De Dommel helpt graag jouw 
initiatieven te realiseren. Dat kan door het 
delen van onze kennis en expertise of met een 
financiële bijdrage. 

Kijk voor meer informatie op  
www.dommel.nl/initiatief

Bij de rioolwaterzuiveringen in Biest- 
Houtakker, Hapert en Soerendonk 
hebben we een waterpark van vijvers, 
sloten, moerasbos en waterplanten 
aangelegd. Het gezuiverde rioolwater 
wordt hier weer natuurlijk water vol 
zuurstof en leven en stroomt daarna 
de beek in. 


