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1. Herontwikkeling Industrie - Watermanagement - Stedelijk Klimaat
6. Het gezuiverde water kan ingezet worden tegen verdroging of terug in het kanalenstelsel gebracht worden

“Als we verouderde
industriegebieden herontwikkelen
rond collectieve watersystemen,
gaan we de stedelijke hittestress
tegen en maken we een gezonde,
stedelijke omgeving voor nieuwe
economieën.”

1

7. Of het kan gerecupureerd worden voor industriële doeleinden

1. Veel van de Noord-Brabantse bedrijventerreinen zijn verouderd of staan leeg

5. Door deze landschappelijke ingreep ontstaat er bovendien
een aantrekkelijke en stedelijke werkomgeving
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2. De industrie pompt grote hoeveelheden
grondwater op waarvoor ze belastingen betaalt

3. Geld dat gebruikt zou kunnen worden voor de bouw van
een collectief systeem voor waterberging- en zuivering

1

4. Een helofytenfilter met een robuust profiel die eveneens dient als luchtcorridor tegen hittestress

Watersysteem

Waterbergingsgebieden

Industriegebieden

Stedelijke hitte-eilanden

Stad-land verbinding
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2. De industrie pompt jaarlijks een grote
hoeveelheid van het grondwater op en betaalt
daarvoor belastingen
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4. Een helofytenfilter met een breed, stedelijk
profiel die eveneens dient als luchtcorridor
tegen hittestress
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2. Boomteelt – watermanagement – verdroogde natuur
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“Als we de omschakeling
naar duurzamere teelten
ondersteunen, verhogen we
zowel de rentabiliteit van
landbouwbedrijven als de
kwaliteit van het landschap, én
organiseren we de langzame
infiltratie van water in de
bodem om zo de verdroging
van natuurgebieden tegen te
gaan.”

1. De gerichte omschakeling naar een
duurzame teelt kan resulteren in een
stijging van rendement en inkomsten

7. Zodat door grondwateronttrekkingen verdroogde
natuurgebieden bevloeid
kunnen worden met daarvoor
geschikt voedselarm water

2. Een duurzame landbouw betekent ook het verminderen van grondwaterontrekkingen

3. Dit kan door te investeren in een collectief irrigatiesysteem

6. De boomkwekerijen
filteren het voedselrijke kanaalwater

5. Ook overtollige mest draagt bij tot de productiviteit
van de boomteeltsector
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4. Een irrigatiesysteem dat gebruik maakt van het voedselrijke kanaalwater van Noord-Brabant
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3. Dit kan door te investeren
in een collectief
irrigatiesysteem
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3. Verblijfsrecreatie – watermanagement – agrotoerisme
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“Als we de Brabantse
waterlopen omleiden doorheen
recreatiegebieden ontstaat
er een attractief toeristischrecreatief netwerk dat
instaat voor een vertraagde
waterafvoer en zo bijdraagt tot
de zoetwaterbalans van NoordBrabant.”

6. En wordt er bijgedragen tot de instandhouding van de zoetwatertoevoer van Noord-Brabant

4. En kan het historische coulisselandschap in ere worden hersteld

3. Een recreatief landschap dat kan inspelen op trends als
agrotoerisme

5. Door de waterlopen om te leiden doorheen de
recreatiegebieden wordt de waterafvoer vertraagd
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1. Sommige toeristisch-recreatieve functies benutten nog niet ten volle de potenties van het nabije waternetwerk

2. Door verblijfsrecreatie te koppelen aan water
ontstaat een kwalitatief recreatief landschap
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2. Door verblijfsrecreatie te
koppelen aan water ontstaat
een kwalitatief recreatief
landschap
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4. Grootschalige landbouw – watermanagement – recreatief landschap

4

“Als we de
schaalvergroting van
intensieve veehouderijen
aangrijpen voor de
reorganisatie van teelten
en de landschappelijke
integratie van collectieve
voorzieningen, zoals
waterzuivering, krijgt
grootschalige landbouw
in Noord-Brabant een
duurzaam karakter.”

2. Collectieve waterzuivering zorgt dat een deel van het agrarisch afvalwater weer
kan worden ingezet voor irrigatie

3. Door verschillende bedrijven onder te
brengen in een coöperatie wordt waterzuivering
op grote schaal een haalbare kaart
1. Veel landbouwbedrijven gelegen in het stroomgebied van
het Brabantse waternetwerk hebben nood aan schaalvergroting

6. Deze ruimtelijke organisatie laat
de mogelijkheid tot recreatief medegebruik

IABR–2014–
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4. Andere gemeenschappelijke voorzieningen als collectieve mestverwerking,
duurzame energieproductie en een centrale ontsluiting worden eveneens rendabel

5. De benodigde schaal laat toe dat de akkergronden ingezet worden als overlastbuffer voor de intensieve veeteelt

Watersysteem

Waterbergingsgebieden

Agrarische accentgebieden

Stad-land verbinding
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5. Suburbaan wonen – watermanagement – stadslandbouw
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“Als we de aanleg van
infiltratiegebieden inzetten als
unieke woonlandschappen,
bieden we niet alleen
een alternatief voor de
geplande randstedelijke
woonuitbreidingen, maar
ontwikkelen we ook een
nieuwe component van het
natte zandlandschap.”

1. De geplande woonuitbreidingsgebieden zijn vaak een bedreiging voor de resterende open ruimte in de stadsrand

6. Met het op gang brengen van de grondwaterstroom als gunstig neveneffect

2. Voor het verkrijgen van een robuust watersysteem
moet bovenstrooms zoveel mogelijk het water
vastgehouden worden

3. Deze door damstructuren aangelegde infiltratievensters vormen
een unieke component van het natte zandlandschap
5. En aan kleinschalige landbouwgebieden
in de stadsrand die voorzien in korte-keten-voedselproductie

IABR–2014–
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4. Een attractief landschap dat gekoppeld kan worden aan een kwalitatieve vorm van suburbaan wonen
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“Als we het profiel
hertekenen van de lanen die
innovatieve industrie in de
rand van de stad verbinden
met voorzieningen in
het centrum, creëren we
enorme lineaire wadi’s
waar nieuwbouwprojecten
voorzien van een
gescheiden rioleringstelsel
zich op kunnen enten.”

1. Noord-Brabant is een innovatieve regio waar nieuwe
bedrijventerreinen ontwikkeld worden op toplocaties naast snelwegen

2. Stadslanen verbinden de bedrijventerreinen met het centrum en
garanderen zo de nabijheid van stedelijke voorzieningen
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6. Tevens maakt een gescheiden rioleringsstelsel het mogelijk
dat hemelwater afgevoerd kan worden via deze wadi’s

3. Door het profiel van deze lanen
te herdenken vanuit een potentieel
aan waterberging ontstaan er enorme
lineaire wadi’s
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WERKATELIER DOMMELVALLEI

Mozaïek Dommelvallei
Projectnaam
Groene kernrand Nuenen-West (natuurpark Nuenen – Eindhoven)
Initiatiefnemer
Gemeente Nuenen
Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK Nuenen
Contactpersoon: Arie Ras
E: a.ras@nuenen.nl
T: 040-2631545

Brabants Landschap
Kasteellaan 4
5076 RE Haaren
Contactpersoon: Erik van Ingen
E: evaningen@brabantslandschap.nl
T.: 0411-622775

Gemeente Eindhoven
Nachtegaallaan 15
5613 CM Eindhoven
Contactpersoon: Karel Beljaars
E: c.beljaars@eindhoven.nl
T: 040-2386320

Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Contactpersoon: Ilja Frenken
E: ifrenken@dommel.nl
T: 0411-618618

Aanleiding
Tussen Eindhoven en Nuenen komt de nieuwe wijk Nuenen-West. De wijk is nog volop in
ontwikkeling. Het masterplan Nuenen-West zet in op een zorgvuldige overgang van de
toekomstige woonwijk en het beekdal van de Kleine Dommel. Naast het groene karakter,
vormt ook de afvoer van hemelwater een groot onderdeel in dit project. De gemeente
Nuenen zoekt naar een methode om het hemelwater op natuurlijke wijze richting de Kleine
Dommel te laten stromen.

Figuur 1 - Het plangebied (met in het geel de wijk Nuenen-West

Projectomschrijving
Dit project versterkt de natuurlijke en recreatieve verbinding tussen de Karpendonkse Plas,
het Eckartse Bos en het beekdal van de Kleine Dommel. Het beekdal wordt opnieuw
ingericht en er komt een aantrekkelijk en bijzonder natuurpark. Daarnaast wordt er ook een
wandel- en fietsbrug gebouwd over de Kleine Dommel. Het is de bedoeling dat deze brug de
natuurlijke verbinding tussen Nuenen-West en het Eckertdal versterkt. Door al deze plannen
wordt Nuenen-West een aantrekkelijke wijk om in te wonen en te verblijven.
Wateropgave
Naast de verbinding tussen Nuenen-West en het omliggende natuurgebied, speelt er ook
een tweede opgave binnen dit project. De bouw van de wijk Nuenen-West brengt namelijk
een toename van het verhard oppervlakte met zich mee. Het hemelwater kan daardoor niet

Bijlage I – Uitwerking van de varianten
Figuur links: de zuidelijke waterstructuur met in het grijze deel de delta.
Figuur rechts: een voorbeeld van een tijdelijke waterbuffer.

Dit is de uitsnede van de Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa uit 2011. Waarbij
de groene-blauwe ambitie is weergegeven. De gele lijnen zijn recreatieve verbindingen vanuit de
toen nog geplande waterpoort op de zuivering in Eindhoven.
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“Als we de aanleg van
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Bijlage III – Stroomgebied Dungense Loop
In de onderstaande kaart is een inrichtingsschets van het stroomgebied van de Dungense
Loop weergeven.

Mozaïek Dommelvallei
Projectnaam
Oude Aa-dal bovenstrooms, herinrichting stroomgebied Dungense Loop
Initiatiefnemer
Stichting Oude Aa-dal
Spurkstraat 90
5258VJ Berlicum
Contactpersoon: Leo Sluijmer
E: info@leosluijmer.nl
T: 073-6126079
Aanleiding
Tussen 2015 en 2017 wordt het aantal rijstroken van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en
Veghel verdubbeld. Daarnaast is ook de Zuid Willemsvaart verbreed. De plannen leveren
een toenemende barrière op voor de verbinding tussen de noord- en zuidkant van de Zuid
Willemsvaart en gaan ten koste van de bestaande natuurwaarden. Een nadelig effect, maar
tegelijkertijd biedt dat ook kansen. Op initiatief van de bewoners krijgt de nabijgelegen Oude
Aa aan de Dungense kant de oorspronkelijke kronkelende loop terug en worden ook de oude
moerasgebieden aan de dijk terug gebracht. Verder wordt het beekdal voorzien van
landschapselementen en andere toeristisch- en recreatieve voorzieningen. Dit project zit een
vergevorderd stadium. De bewoners, die zich voor dit project hebben verenigd in Stichting
Oude Aa-dal, zijn erg gemotiveerd en willen nu ook het stroomgebied van de Dungense
Loop herinrichten. De Dungense Loop ligt vlakbij en loopt uit op de Oude Aa. Het project
richt zich op natuurbeleving, waterhuishouding en versterking van het recreatief aanbod en
kan mogelijk onderdeel worden van Mozaïek Dommelvallei.
Projectomschrijving
Het stroomgebied van de Dungense Loop ligt op grondgebied van de gemeenten SintMichielsgestel en Schijndel. Naast het herinrichten van het stroomgebied, wil Stichting Oude
Aa-dal ook de hydrologische verbindingen met de Aa herstellen. De stichting heeft met dit
project de volgende doelstellingen voor ogen:
 Vergroten van de natuurlijke en recreatieve potentie van het Oude Aa-dal;
 Verbeteren van de toevoer van (kwel-)water naar de Oude Aa;
 Verbeteren van de waterhuishouding en ecologische kwaliteit van de waterlopen met
meanders, poelen, NVO, etc.
 Verbeteren van de ecologische kwaliteit langs en haaks op de waterlopen met
houtsingels, houtwallen, bossages, etc.
 Verbeteren van de omgevingkwaliteit voor omwonenden en recreanten;
 Aantrekkelijk maken en verbinden van oude hoogwaardige agrarische nederzettingen
(Hoek, Spurkstraat, Woud, Lieseind, Houtersedijk, het camoufleren van minder
aantrekkelijke onderdelen in het landschap).
 Ecologisch verbinden van Wijboschbroek met Dungense Polder, Bossche broek en
Gement;
 Recreatief verbinden van stad en land (Bossche Buitens);
Watermachines
Het project past in meerdere aspecten bij de uitgangspunten van Mozaïek Dommelvallei.
Kijkend naar het concept MozaïekBrabant, kan de volgende watermachine toegepast
worden:
4. Grootschalige landbouw, watermanagement, recreatief landschap
Door herstel van hydrologische verbindingen ontstaan mogelijkheden voor herstel en
ontwikkeling van ecologische verbindingen, natuurwaarden en recreatieve beleving.

Bijlage I – Locatie

Bijlage II – Fysieke scheiding tussen noord en zuid

In de onderstaande kaart is de locatie van het Oude Aa-dal en het stroomgebied van de
Dungense Loop weergeven.

In het onderstaande kaartje is de fysieke scheiding tussen de noord- en zuidkant van de Zuid Willemsvaart
weergeven. In het kaartje linksonder staat het inrichtingsplan van het Oude Aa- dal.

4. Grootschalige landbouw – watermanagement – recreatief landschap

4

“Als we de
schaalvergroting van
intensieve veehouderijen
aangrijpen voor de
reorganisatie van teelten
en de landschappelijke
integratie van collectieve
voorzieningen, zoals
waterzuivering, krijgt
grootschalige landbouw
in Noord-Brabant een
duurzaam karakter.”

2. Collectieve waterzuivering zorgt dat een deel van het agrarisch afvalwater weer
kan worden ingezet voor irrigatie

3. Door verschillende bedrijven onder te
brengen in een coöperatie wordt waterzuivering
op grote schaal een haalbare kaart
1. Veel landbouwbedrijven gelegen in het stroomgebied van
het Brabantse waternetwerk hebben nood aan schaalvergroting

6. Deze ruimtelijke organisatie laat
de mogelijkheid tot recreatief medegebruik
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4. Andere gemeenschappelijke voorzieningen als collectieve mestverwerking,
duurzame energieproductie en een centrale ontsluiting worden eveneens rendabel

5. De benodigde schaal laat toe dat de akkergronden ingezet worden als overlastbuffer voor de intensieve veeteelt
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