
UITVOERINGSPROGRAMMA 
MOZAÏEK DOMMELVALLEI 2017 – 2020
Versie 1 september 2016 | www.mozaiekDommelvallei.nl



In Mozaïek Dommelvallei komen op een vernieuwende 
en verrassende manier drie ontwikkelingen vanuit totaal 
verschillende achtergronden bij elkaar: 
- Een initiatiefgroep van betrokken burgers, professionele
 vrijwilligers en ambtenaren vanuit de Dommelgemeen-
 ten Sint-Oedenrode en Boxtel zoekt naar nieuwe 
 vormen van samenwerking en betere kwaliteit van 
 ontwikkelingsplannen. Kennis en de ambitie om bij te 
 dragen aan de eigen leefomgeving komen in de 
 initiatiefgroep samen.
- Een zoektocht naar de ontwikkelingsmogelijkheden van 
 Brabant vanuit de Internationale Architectuur Biënnale 
 Rotterdam (2014). Ruimtelijke ordening in Brabant 
 heeft altijd ingezet op versterking en verbetering van
 de stedelijk omgeving, de natuurlijke structuur en het 
 agrarisch gebied als drie gescheiden werelden. 
 Vanuit de IABR kwam het advies om deze drie werelden
 te verbinden met water als drager en de ‘maatschap-
 pelijke dynamiek’ als motor, gebruikmakend van de 
 urgente en gedeelde wateropgaven die voortkomen uit  
 de klimaatveranderingen. In deze filmA van Mozaïek   
 Dommelvallei licht Floris Alkemade (Rijksbouwmeester,  
 en lid van de initiatiefgroep) het gedachtegoed toe.
- Het Rijk werkt aan een nieuwe Omgevingswet. 
 Regelgeving wordt eenvoudiger, de overheid trekt zich

 terug en er ontstaat meer ruimte voor de burger om
 de eigen leefomgeving vorm te geven. In deze filmB  
 van Mozaïek Dommelvallei bespreken Rinus van der  
 Heijden (oud-directeur van BTL Advies en lid van de  
 initiatiefgroep) en Rob Jansen (ondernemer Helden 
 van Kien en initiatiefnemer van het project Streek- 
 park Kienehoef) het project en de manier waarop het 
 samenspel tussen ondernemer en overheid tot 
 maximale maatschappelijke en eigen meerwaarde 
 kan leiden.  

Mozaïek Dommelvallei koppelt de ambities van deze 
drie ontwikkelingen. Ze blijken op een bijzondere 
manier complementair, waardoor er en een scala aan 
vernieuwende ontwikkelingsmogelijkheden denkbaar 
wordt. De uitdaging is om deze denkbare vernieuwing 
om te zetten naar gerealiseerde projecten die recht 
doen aan de meerwaarde van het achterliggende ge-
dachtegoed. Mozaïek Dommelvallei doet dit door:

1. Verzamelen: het verzamelen van projectinitiatieven
 van burgers, bedrijven en overheden in het stroom-
 gebied van de Dommel;
2. Verrijken: het verrijken van de projectinitiatieven  
 volgens het gedachtegoed van MozaïekBrabant; 
3. Ontwikkelen: het begeleiden van de uitgewerkte
 projectinitiatieven naar uitvoering in een complexe 
 en veranderende wereld; 
4. Uitvoeren: het uitvoeren van projecten, en daarmee 
 MozaïekBrabant tot realiteit maken; 
5. Leren: het opdoen en verder ontwikkelen van kennis
 gedurende het hele traject.

Twintig partijen uit de Dommelvallei (lokale overheden, 
bedrijven, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen en 
de streeknetwerken Het Groene Woud en AgriFoodCapi-
tal) hebben zich met enthousiasme verbonden aan het 
initiatief, wat te zien en beleven is in deze filmC van 
Mozaïek Dommelvallei. Gezamenlijk gingen de partijen 
in hun netwerk op zoek naar kansrijke projecten en 
initiatieven. Dit heeft geleid tot 22 initiatieven, van rijp 
tot groen, die in dit uitvoeringsprogramma beschreven 
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zijn. Met behulp van het gedachtegoed van Mozaïek-
Brabant werden de projecten in werkateliers verrijkt. 
Een impressie van een werkatelier krijgt u via deze 
filmD van Mozaïek Dommelvallei.

Met alle partijen en initiatiefnemers is een krachtige 
beweging ontstaan die daadwerkelijk in staat is om 
denkbare vernieuwing om te zetten in realiseerbare 
projecten. Om invulling te geven aan MozaïekBrabant 
hebben de initiatiefnemers een sterk en gecommitteerd 
netwerk, kennis, experimenteerruimte en middelen 
nodig. Dat is dan ook het doel van dit uitvoeringspro-
gramma.

Vanuit een proeftuin-status willen we aan de slag. 
De proeftuin rust op de volgende pijlers:

- De werkmethode met werkateliers en inhoudelijke 
 begeleiding wordt voortgezet en verbeterd.
- Mozaïek Dommelvallei wil voor de provincie dé 
 praktijkles zijn voor de Omgevingsvisie. We gaan 
 ruimte scheppen voor initiatieven, knelpunten en
 stroperigheid zetten we om in doelmatige 
 oplossingen en instrumenten. Kwaliteitswinst en 
 gedeelde belangen blijven altijd leidend. 
 De voorgestelde organisatievorm is daarop ingericht; 
- Uit de projecten en initiatieven komen nu al veel 
 vragen naar voren. De zoektocht naar nieuwe 
 oplossingen krijgt vorm via een ‘Innovatie- en 
 Kennislab Mozaïek Dommelvallei’. Kennis vanuit 
 de manifestpartners en initiatiefnemers wordt 
 gekoppeld aan kennis vanuit het onderwijs, 
 via studenten van verschillende opleidingen en 
 specialismen. Onder leiding van Floris Alkemade 
 wordt er een ‘curriculum’ opgezet om hiermee het
 gedachtegoed van MozaïekBrabant door betrokken 
 professionals over te dragen aan studenten. Zo staat
 er een bijzondere samenwerking tussen praktijk en 
 onderwijs rondom de Dommel, en komen we tot 
 jonge professionals die Brabant in de toekomst 
 volgens een win-win-werkwijze gaan vormgeven; 
- Minder complexe financiële ondersteuning: er wordt
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A	 Introductiefilm	Mozaïek	Brabant
https://www.youtube.com/watch?v=ruHnuRyWcWg
In	deze	film	van	Mozaïek	Dommelvallei	licht	Floris	Alkemade		(Rijks-
bouwmeester,	en	lid	van	de	initiatiefgroep)	het	gedachtegoed	toe.
	
B	 Ontwikkeling	Streekpark	Kienehoef
https://www.youtube.com/watch?v=MKXtQ2nsgy8
Bekijk	via	deze	link	Mozaïek	Dommelvallei	film	waarin	Rinus	van	der	
Heijden	(oud-directeur	van	BTL	Advies,	en	lid	van	de	initiatiefgroep)	
en	Rob	Jansen	(Ondernemer	Helden	van	Kien	en	initiatiefnemer	van	
het	project	Streekpark	Kienehoef)	het	samenspel	tussen	ondernemer	
en	overheid	bespreken	bij	het	komen	tot	projectrealisatie	en	optimale	
maatschappelijke	en	private	meerwaarde.
	
C	 	Impressiefilm	eerste	werkatelier	Mozaïek	Dommelvallei
https://www.youtube.com/watch?v=Me3dIDF_ebE
Twintig	partijen	uit	de	Dommelvallei	(lokale	overheden,	bedrijven,	
natuurorganisaties,	onderwijsinstellingen	en	de	streeknetwerken	Het	
Groene	Woud	en	AgriFoodCapital)	hebben	zich	met	enthousiasme	
verbonden	aan	het	initiatief,	wat	te	zien	en	beleven	is	in	deze	film	
van	Mozaïek	Dommelvallei.
	
D	 Impressiefilm	tweede	werkatelier	Mozaïek	Dommelvallei
https://www.youtube.com/watch?v=4rwdYdT9o58
tekst	bij	link:	Met	behulp	van	het	gedachtegoed	van	MozaïekBrabant	
werden	de	projecten	in	werkateliers	verrijkt.	Een	impressie	van	een	
werkatelier	krijgt	u	via	deze	film	van	Mozaïek	Dommelvallei.

1	Slogan	overgenomen	uit	de	presentatie	Verdieping	regiodeal	
AgriFoodCapital,	20	juli	2016

 een flexibele en programmatische financieringswijze
 voorgesteld die gericht is op integraliteit en werken
 op voortschrijdend inzicht.  Hierbij borgt een 
 kwaliteitscommissie een blijvende en onafhankelijke
 focus op kwaliteit en doelmatige inzet van 
 middelen (Centrale vraag: Geeft het project 
 invulling aan het Manifest MozaïekBrabant voor 
 Dommelvallei-gemeenten?). Een stuurgroep, 
 samengesteld uit manifestpartners, verzekert de 
 democratische legitimiteit en rechtmatigheid. 
 De beleidsmatige en programmatische kracht van  
 AgriFoodCapital en de rijke ervaring en facilitei-
 ten van Het Groene Woud met betrekking tot het 
 ondersteunen en verantwoorden van projectuitvoe-
 ring worden benut. We gaan experimenteren met 
 op vertrouwen gestoelde samenwerkingscontracten
 (van design & construct tot meerjarig onderhoud) die
 vanuit de nieuwe Aanbestedingswet (1 juli 2016) 
 meer ruimte krijgen. 

De financiering die in dit uitvoeringsprogramma voor 
2017 – 2020 is voorgesteld, betreft enerzijds de kosten 
(projectleiding en out-of-pocket-kosten) om de proeftuin 
Mozaïek Dommelvallei vorm te geven. Voor de periode 
van vier jaar is dit € 340.000,- en een revolverend fonds 
van € 60.000,-. De provincie wordt gevraagd € 100.000,- 
bij te dragen en het revolverende fonds te vullen. 

Anderzijds betreft het de ontwikkeling en uitvoering van 
de projectinitiatieven die invulling geven aan het nieu-
we Brabant. De projectkosten van de projecten die in de 
uitwerkings- of uitvoeringsfase zitten, en klaar zijn om de 
volgende stap te zetten, zijn geraamd op € 53.793.000. 
Ze laten zien wat er in het vat zit in het uitvoeringspro-
gramma Mozaïek Dommelvallei. De provincie wordt 
gevraagd een integraal programmabudget van 
€ 21.149.000,- beschikbaar te stellen voor uitvoering. 
Dit budget wordt niet één op één aan de projecten 

gekoppeld. Het wordt als programmabudget toegekend 
aan Het Groene Woud, met als doel de bottom-up 
realisatie van MozaïekBrabant in de Dommelvallei. 
De praktijk van gebiedsontwikkeling leert immers 
dat projecten zich ontwikkelen, nieuwe projecten zich 
aan dienen, er projecten afvallen. Via de voorgestelde 
programmafinanciering kan hier flexibel op in worden 
gesprongen. Per jaar zal de inhoudelijke en financiële 
realisatie bekeken worden. Dit kan leiden tot herzie-
ningen in het programma en bij succes tevens tot een 
nieuwe aanvraag. 

Provincie en de manifestpartners bundelen de krachten 
om het overheidsdeel van de investeringen te borgen. 
Aan de slag in de Proeftuin Mozaïek Dommelvallei, waar 
de innovatie van vandaag de toekomst van morgen 
bepaalt! 1
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EEN NIEUWE 
BALANS
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In Mozaïek Dommelvallei komen op een vernieuwende 
en verrassende manier drie ontwikkelingen vanuit 
totaal verschillende achtergronden bij elkaar:

- Een initiatiefgroep van betrokken burgers, 
 professionele vrijwilligers en ambtenaren vanuit 
 de Dommelgemeenten Sint-Oedenrode en Boxtel 
 zoekt naar nieuwe vormen van samenwerking en 
 betere kwaliteit van ontwikkelingsplannen. 
 Kennis en de ambitie om bij te dragen aan de eigen
 leefomgeving komen in de initiatiefgroep samen.

- Een zoektocht naar de ontwikkelingsmogelijkheden 
 van Brabant vanuit de Internationale Architectuur 
 Biënnale Rotterdam (2014). Ruimtelijke ordening 
 in Noord-Brabant heeft altijd ingezet op versterking
 en verbetering van de stedelijk omgeving, de 
 natuurlijke structuur en het agrarisch gebied als 
 drie gescheiden werelden. Vanuit de IABR kwam 
 het advies  om deze drie werelden te verbinden 
 met water als drager en de ’maatschappelijke 
 dynamiek’ als motor, gebruikmakend van de 
 urgente en gedeelde lange termijn wateropgaven, 
 zoals droogte, overstromingen en hittestress. 
 Hiertoe zijn ‘watermachines’ (gemodelleerde 
 voorbeelden) ontwikkeld.

- Het Rijk werkt aan een nieuwe Omgevingswet. 
 Regelgeving wordt eenvoudiger, de overheid trekt
 zich terug en er ontstaat meer ruimte voor de 
 burger om de eigen leefomgeving vorm te geven. 
 Mozaïek Dommelvallei koppelt de ambities van 
 deze drie ontwikkelingen. Ze blijken op een 
 bijzondere manier complementair, waardoor er een
 scala aan vernieuwende ontwikkelingsmogelijkheden



“Wacht helemaal 
nergens op, ga gewoon 
aan de gang, begrijp 
wat je kansen zijn en 
doe mee”
Floris Alkemade, rijksbouwmeester en lid
initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei, 
werkatelier 24 maart 2016

denkbaar wordt. De samenwerkende partijen zetten denkbare vernieuwing om naar gerealiseerde projecten die 
recht doen aan de meerwaarde van het achterliggende gedachtegoed. Als werkgebied is de Dommelvallei gekozen. 
De landschappelijke logica en samenhang van een stroomgebied vormen de dragers van een rijk scala aan project-
initiatieven. De groene Dommelvallei reikt Brabantstad de hand om samen stad, natuur en productieland als één 
geheel vorm te geven.

Belangrijk uitgangspunt is om het gebruikelijke ruimtelijke ontwikkelingsproces los te laten. Hierbij worden tegen-
gestelde belangen van woonbebouwing, bedrijventerreinen, natuurontwikkeling en agrarische bedrijfsvoering in 
een machtsspel onderhandeld. Dit is een weinig duurzaam model. Er zijn te veel moeizame compromissen en te veel 
gemiste kansen. Mozaïek Dommelvallei richt zich nadrukkelijk op het onderzoeken van de gedeelde belangen als 
drager van planontwikkeling. Dit vanuit de overtuiging dat daarmee een intelligentere en dus ook duurzamere vorm 
van planontwikkeling op gang gebracht kan worden. 

De watermachines uit het IABR-onderzoek worden als methode ingezet om de diverse projecten een rijkere voedings-
bodem en meer samenhang te geven. Van oorsprong zijn de wateropgaven altijd gediend bij langere termijn visies. 
Dat belang van de langere termijn is ook te vinden bij de betrokken burgers die met hun initiatieven naar een 
omgevingskwaliteit streven die niet gericht is op snelle winst, maar op duurzame ontwikkeling. Dit is geheel in lijn 
met de ambities van de nieuwe Omgevingswet.

Inmiddels zijn belangrijke stappen gezet. De eerste stap was het bij elkaar brengen van deelnemende partners. 
Veel partijen hebben zich met enthousiasme verbonden aan het initiatief. Twintig partijen uit de Dommelvallei, lokale 
overheden, bedrijven, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen en de streeknetwerken Het Groene Woud en Agri-
FoodCapital, hebben op 12 maart 2015 het Manifest ‘MozaïekBrabant voor Dommelvallei-gemeenten’ ondertekend 
en aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Als tweede stap zijn projectinitiatieven verzameld, 
de bouwstenen van het gezamenlijke programma. Ook hier is gebleken dat veel partijen zich graag verbinden aan 
Mozaïek Dommelvallei. Het is lastig om zelfstandig initiatieven in het ruimtelijk domein te ontwikkelen. Een overstij-
gende gebiedsvisie biedt kwalitatieve meerwaarde voor afzonderlijke projecten en vergroot de kans op realisatie van 
projecten. In een aantal projectateliers zijn initiatiefnemers bij elkaar gebracht en zijn hun plannen met specialisten 
en professionals verder verdiept.2 

Met alle partijen en initiatiefnemers die zich nu verbonden hebben is een krachtige beweging ontstaan die daad-
werkelijk in staat is om denkbare vernieuwing om te zetten in realiseerbare projecten. De faciliterende overheid speelt 
daar een belangrijke rol. De sturende kracht van burgerinitiatieven verreist een betrokken overheid die het belang 
hier van ziet. De samengevoegde kennis kan verder verdiept worden dankzij de betrokken onderwijsinstellingen en 
professionals. 

Dit uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei schetst de concrete vervolgstappen voor een ontwikkel- en 
uitvoeringstraject gericht op innovatie en realisatiekracht.

 
2	Bekijk	deze	films	van	Mozaïek	Dommelvallei	om	een	indruk	te	krijgen	van	de	werkateliers	voor	manifestpartners	en	initiatiefnemers:	
https://www.youtube.com/watch?v=Me3dIDF_ebE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4rwdYdT9o58
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Burgers en ondernemers die iets willen ondernemen in 
de omgeving moeten voldoen aan circa 40 wetten, 120 
algemene maatregelen en enkele honderden minis-
teriële regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, 
milieu, natuur en water. Een situatie waar niemand blij 
mee is.3 In 2019 treedt de Omgevingswet in werking 
die erop gericht is de regelgeving te vereenvoudigen 
waardoor het in principe voor iedereen makkelijker 
wordt de omgeving te veranderen. 

De vernieuwing van de wet schept voldoende ruimte 
voor initiatieven die niet vanuit de overheid geïnitieerd 
worden maar juist van onderaf. Dit houdt een veran-
derende rol van de overheid in. Nu ‘de burger aan zet 
is’, wil dat niet zeggen dat de overheden daarmee van 
hun verantwoordelijkheden zijn ontslagen. Dezelfde 
kennis en betrokkenheid blijven nodig, maar nu vanuit 
een faciliterende rol.

Een van de verplichtingen die de Omgevingswet daarom 
met zich meebrengt, is dat iedere provincie een eigen 
Omgevingsvisie maakt. Provincie Noord-Brabant kiest 
daarbij voor samenwerking door nadrukkelijk ook naar 
bestaande praktijken te kijken. Welke lessen kunnen 
daaruit getrokken worden, welke dilemma’s spelen er 
en welke kansen liggen er? En wat betekenen die di-
lemma’s en kansen vanuit verschillende perspectieven? 
Hierbij gebruikt de provincie ook de bestaande crea-
tiviteit, opgebouwde netwerken en eerder geleerde 
lessen, onder andere die van MozaïekBrabant.4 5

Tijdens de opmaat naar dit uitvoeringsprogramma 
Mozaïek Dommelvallei is al gewerkt met de verande-
ringen die een werkmethode van experimenteren en 
bottom-up werken met zich meebrengt:

3	Coöperatie	NederlandBovenWater	Peter	van	Rooy,	Overheidsparticipatie,	2016
4	www.brabant.nl
5	Provincie	Noord-Brabant,	Op	weg	naar	de	Brabantse	Omgevingsvisie,	2016
6	Bekijk	via	deze	Mozaiek	Dommelvallei	film	waarin	Rinus	van	der	Heijden	(oud-directeur	van	BTL	Advies,	en	lid	van	de	initiatiefgroep)	
		en	Rob	Jansen	(Ondernemer	Helden	van	Kien	en	initiatiefnemer	van	het	project	Streekpark	Kienehoef)	het	samenspel	tussen	ondernemer	
		en	overheid	bespreken	bij	het	komen	tot	projectrealisatie	en	optimale	maatschappelijke	en	private	meerwaarde

• De veranderingen voor de overheid in een minder
 dominante maar faciliterende rol.
• Werken vanuit onderling vertrouwen in en tussen 
 overheid, burgers en bedrijfsleven. 
• Accepteren van onzekerheden bij werken op 
 voortschrijdend inzicht en (eind)resultaat, versus 
 voorwaarden subsidieregelingen, cofinanciering, 
 risicomanagement en beleidsondersteuning.
• Initiatiefnemers komen met dromen, wensen en 
 ambities over het verbeteren van hun leefomgeving.
 Deze doen een beroep op het aanpassingsvermogen 
 van de sectorale, overstijgende opgaven van 
 overheden.   

Er is al doende een groeiend enthousiasme ontstaan 
bij betrokken burgers en ondernemers over deze manier 
van werken. Zelfs zonder de nieuwe Omgevingswet te 
kennen en te doorgronden, voelen alle initiatiefnemers 
precies aan wat er wordt bedoeld. Het bestaande woud 
aan regelgeving en wetten leidt tot traagheid en bu-
reaucratie. Positieve energie verzandt en gaat verlo-
ren. Het alternatief dat zich nu aandient biedt hoop en 
nieuwe mogelijkheden. Het is een sterke samenwerking 
tussen gelijkgestemden die zich allen op lange termijn 
belangen richten en een duurzame omgevingskwaliteit 
voor ogen hebben.6

Mozaïek Dommelvallei wil dé praktijkles zijn voor de 
Omgevingsvisie. Hieruit moet blijken wat initiatiefne-
mers van overheden nodig hebben om met minimale 
onderzoekskosten maximale eigen en maatschappe-
lijke meerwaarde te creëren. Het gedachtegoed uit 
MozaïekBrabant wordt in de praktijk gebracht. Samen 
weven we aan het Brabantse tapijt.

PRAKTIJKLES 
VOOR DE 

OMGEVINGSVISIE
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“Als iemand iets 
innovatiefs wil doen, 
en het gaat buiten 
de regels, dan moet 
daar ruimte voor zijn”
Johan van den Hout, gedeputeerde 
Provincie Noord-Brabant, aanbieding 
manifest Mozaïek Dommelvallei, 
12 maart 2015
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WERKEN AAN 
EEN HERNIEUWD 

EN TOEKOMST-
BESTENDIG 
BRABANT
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1.	Verzamelen
Het verzamelen van projectinitiatieven burgers, 
bedrijven en overheden in het stroomgebied van 
de Dommel.
Het gezamenlijk netwerk van de Mozaïek Dommelval-
lei-partners is van een flinke omvang. Via dit netwerk 
worden burgers en ondernemers met ideeën op het 
gebied van water en ruimtegebruik actief benaderd. 
Sommigen komen zelf bij ons Mozaïek Loket uit, op zoek 
naar steun, kennis of middelen om hun ideeën verder te 
helpen. Deze steun wordt door Mozaïek Dommelvallei 
gegeven. Mozaïek Dommelvallei bundelt de krachten.

2.	Verrijken
Het verrijken van de projectinitiatieven volgens 
het gedachtegoed van MozaïekBrabant. 
Via werkateliers en onderzoeksopdrachten bekijken 
we hoe stedelijke, ecologische en agrarische belangen 
elkaar vanuit het watersysteem kunnen versterken. Ge-
deelde belangen in plaats van tegengestelde belangen. 
Vanuit de logica van de watermachines stellen we daar-
bij de vraag ‘Wat kan het watersysteem bijdragen aan 
…?’. Hierbij komen de cultuurhistorische eigenschappen 
van het landschap naar boven waarbij de logica van de 
historische structuren ingezet kan worden om moderne 
overwegingen en urgenties vorm te geven.  Zo komen 
kansen voor industrie, natuur, landbouw, recreatie en 
cultuurhistorie in beeld die eerder niet naar voren kwa-
men. Vanuit langere termijn belangen geredeneerd, 
kan het gedachtegoed van MozaïekBrabant ingezet 
worden om zo, bottom-up, aan een watersysteem te 
werken dat voorsorteert op klimaatveranderingen en 
gericht is op meerwaarde voor stad, natuur én land-
bouw.

3.	Ontwikkelen
Het begeleiden van de uitgewerkte project-
initiatieven naar uitvoering in een complexe en 
veranderende wereld.
Initiatiefnemers komen terecht in een complexe wereld
van politiek, regelgeving en financieringsvraagstuk-
ken. Tegen een achtergrond van een overheid die nog 
lerende is hoe om te gaan met de onzekerheden die 

gepaard gaan aan burgerinitiatief, zijn ondernemers 
en burgers vaak wantrouwend naar de slagkracht en 
betrouwbaarheid van deze overheid. Dit kan doorbro-
ken worden door een sterke vorm van samenwerking 
die Mozaïek Dommelvallei biedt. Het netwerk bestaat 
uit sterke initiatiefnemers en ambassadeurs die met 
enthousiasme het experiment aangaan. Mozaïek 
Dommelvallei is daarmee de ideale partner in de ont-
wikkeling van projectinitiatieven.

4.	Uitvoeren
Het uitvoeren van projecten, en daarmee 
MozaïekBrabant tot realiteit maken.
In dit uitvoeringsprogramma presenteren wij u de 
eerste Mozaïek Dommelvallei-projecten. Het gaat hier 
projectideeën die aansluiten bij de Mozaïek-ambities, 
projecten in uitwerking en een aantal projecten die ge-
reed zijn om uitgevoerd te worden. Deze laatste vormen 
de koplopergroep die in 2017 de realisatiefase in gaan. 
Ondertussen moeten we de initiatiefnemers die nog 
niet zo ver zijn alle aandacht en vertrouwen geven in 
overheidsparticipatie (ook in financiële stimulering van 
innovatieve en daarmee onzekere ontwikkelingen). 
Daarnaast werken wij door aan het uitvoeringsgereed 
maken van de volgende groep projecten. Zo wordt het 
concept MozaïekBrabant al werkend, steeds verder 
ingevuld in de Dommelvallei. 

5.	Leren
Het opdoen en verder ontwikkelen van kennis 
gedurende het hele traject.
De kracht van het netwerk wordt verder ingezet om de 
verzamelde projectinitiatieven in een samenhangende 
visie verder te brengen. De vele individuele initiatieven 
werken toe naar een groot samenhangend Dommel-
vallei project. Het project kan een voorbeeld vormen 
voor een goede uitwerking van processen gericht op het 
versterken van de omgevingskwaliteit. Kenmerkend aan 
dit project is dat de uitkomst niet van tevoren bekend 
is. De verschillende kennisinstituten die eraan ver-
bonden zijn, kunnen hier een belangrijke bijdrage aan 
leveren in een begeleidend proces van onderzoek en 
verslaglegging.

“Er is niet één weg 
van zo moet dat nou, 
dat is het mooie, en 
het moeilijke”
Paul van Dijk, Waterschap de Dommel en 
lid initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei, 
werkatelier 24 maart 2016
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In het kader van de Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam 2014 (IABR)  is er door drie 
gerenommeerde ontwerpbureaus (Architecture 
Workroom Brussels, Floris Alkemade Architect en LOLA 
Landscape Architects) onderzoek uitgevoerd naar de 
ruimtelijke beleidsvorming in Brabantstad. Centraal 
gelegen tussen Randstad, de as Brussel-Antwerpen 
en het Ruhrgebied, heeft de regio een gecombineerd 
woon- en werkaanbod dat in Nederland zijn gelijke 
niet kent. Er is geen dominant enkelvoudig zwaar-
tepunt. De open mozaïek- of tapijtstructuur biedt de 
flexibiliteit voor een uitermate ondernemend land-
schap van bewoners, ondernemingen en organisaties. 
Door de fijnmazige vervlechting van steden en het 
landelijk gebied kunnen kwaliteiten en voorzieningen 
op een efficiënte manier gekoppeld en uitgewisseld 
worden. 

De onderzoekers zien echter ook dat de ruimtelijke 
ordening in Noord-Brabant juist altijd heeft ingezet 
vanuit de drie gescheiden werelden van de stedelijke 
omgeving, de natuurlijke structuur en het agrarisch 
gebied. Een krachtenspel van tegengestelde belangen. 
De versterking van het ene domein gaat vaak ten koste 

van de belangen van andere domeinen. Nu de ruimte 
steeds schaarser wordt, is dit een steeds kwetsbaarder 
vorm van ontwikkelen die al snel tot verlamming leidt. 
De onderzoekers adviseren daarom in te zetten op de 
verbinding tussen deze werelden, als alternatief voor 
een verdere, gescheiden versterking van stad, natuur 
en landbouw. De definitie van het gedeelde belang als 
motor voor een duurzame vernieuwing.

De studie is te lezen als een zoektocht naar een andere 
manier om ruimtelijke opgaven te mobiliseren: niet 
geredeneerd vanuit de beperking van stads- en ge-
meentegrenzen maar vanuit de logica van een samen-
hangend landschap. De onderzoekers zien daarbij één, 
niet politiek, systeem dat dwars door de tapijtstructuur 
heen snijdt en binnenstedelijke opgaven met die in 
het buitengebied verbindt: het watersysteem. De altijd 
actuele wateropgave als de structurerende onderlegger 
voor een verdere ontwikkeling van Noord-Brabant. Het 
water niet als een op te lossen probleem maar als het 
gedeelde belang dat de aanleiding vormt om samen-
hang te creëren binnen normaal gescheiden werelden. 
In verband met de klimaatverandering is de urgentie 
van de wateropgave toegenomen.

Van oorsprong is Noord-Brabant een natte provincie, 
maar door de eeuwen heen is de waterhuishouding 
ontworpen als een bijzonder efficiënte afwaterings-
machine die het water zo snel mogelijk afvoert. Mede 
door klimaatverandering lopen de waterschappen 
tegen de grenzen van deze benaderingswijze van 
snelle afvoer aan. Het afvoeren van een steeds grotere 
piekbelasting maakt verruimde profielen en hoge 
kades nodig. Verdroging van omringende natuurge-
bieden treedt op door te diep ingesneden beken. Al 
die maatregelen zijn niet optimaal voor de natuur 
en hebben een grote impact op het landschap. De 
landbouw heeft in de zomermaanden een tekort aan 
water. Prognoses laten zien dat de grondwaterstand de 
komende decennia nog flink zal dalen. Door de snelle 
afvoer in de winter en vroege voorjaar is het water 
al weg en dus niet meer beschikbaar om ingezet te 

worden tegen de verdroging. De verdrogingsschade 
voor de landbouw op de hoge zandgronden loopt op 
tot 75 miljoen euro per jaar (bron: Deltaplan Hoge 
Zandgronden). In de stad is de ruimte voor opvang van 
water vaak beperkt. Technische maatregelen als het 
vergroten van riolen en de aanleg van bergingsbassins 
blijken vaak niet afdoende. Hittestress is een groeiend 
probleem. Ondertussen groeit de waterconsumptie van 
bedrijven en burgers voortdurend.7

We staan aan de wieg van het opnieuw definiëren van 
strategieën waarbij een watersysteem, dat functioneert 
in samenhang met de omgeving, ingezet wordt om 
meerdere doelen te bereiken. Het vormt een aanpak 
voor verdroging, wateroverlast door piekafvoeren en 
stedelijke hittestress. Lokale samenwerking en in-
telligente oplossingen zijn de sleutel tot succes. Het 
innovatieve planningsmodel MozaïekBrabant biedt alle 
mogelijkheden om met deze nieuwe benadering te 
experimenteren en vandaaruit tot een slimmere, meer 
geïntegreerde vorm van waterhuishouding te komen.

MOZAÏEK-
BRABANT, HET 

GEDACHTEGOED
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7			AgriFoodCapital,	klimaatstresstest	NoordOostBrabant,	2016	



SST.ANTHONIS.ANTHONIS

MILLMILL

GENNEP

WOUDRICHEM

NIJMEGEN

GENNEP

WOUDRICHEM

NIJMEGEN

Geen verandering
  5 - 20  cm verlaging
20 - 30 cm verlaging
>     30 cm verlaging

geen verandering
Legenda:

  5 - 20 cm verlaging
20 - 30 cm verlaging
    > 30 cm verlaging

Verandering laagste grondwaterstand t.o.v. referentie

2 weeks

2,5 weeks

3 weeks

> 20  C

Legenda:

Aantal nachten > 20 °C

3    weken

2,5 weken

2    weken

   

GENNEP

WOUDRICHEM

NIJMEGEN

GENNEP

WOUDRICHEM

NIJMEGEN

Geen verandering
  5 - 20  cm verlaging
20 - 30 cm verlaging
>     30 cm verlaging

geen verandering
Legenda:

  5 - 20 cm verlaging
20 - 30 cm verlaging
    > 30 cm verlaging

Verandering laagste grondwaterstand t.o.v. referentie

2 weeks

2,5 weeks

3 weeks

> 20  C

Legenda:

Aantal nachten > 20 °C

3    weken

2,5 weken

2    weken

   

.MICHIELS

ST.ANTHONIS

MILL

GENNEP

WOUDRICHEM

NIJMEGEN

1.5 m
1 m
0.5 m

bebouwde komCreek

Legenda:

1,5 meter

0,5 meter
1    meter

Waterdiepte bij overstroming beken

GENNEP

WOUDRICHEM

NIJMEGEN

1.5 m
1 m
0.5 m

bebouwde komCreek

Legenda:

1,5 meter

0,5 meter
1    meter

Waterdiepte bij overstroming beken
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Kaart: verandering van de laagste
grondwaterstand in 2050 ten opzichte
van huidige klimaat (op basis van
klimaatscenario’s van het KNMI)

Kaart: waterdiepte in 2050 bij een
overstroming vanuit het regionale
watersysteem die eens in de 100
jaar voorkomt (volgens KNMI klimaatscenario’s).
Lokale wateroverlast is op deze
kaart niet opgenomen.



GENNEP

WOUDRICHEM

NIJMEGEN

SST.ANTHONIS.ANTHONIS

OVEROVEROVEROVER

GENNEP

WOUDRICHEM

NIJMEGEN

Geen verandering
  5 - 20  cm verlaging
20 - 30 cm verlaging
>     30 cm verlaging

geen verandering
Legenda:

  5 - 20 cm verlaging
20 - 30 cm verlaging
    > 30 cm verlaging

Verandering laagste grondwaterstand t.o.v. referentie

2 weeks

2,5 weeks

3 weeks

> 20  C

Legenda:

Aantal nachten > 20 °C

3    weken

2,5 weken

2    weken

   

GENNEP

WOUDRICHEM

NIJMEGEN

GENNEP

WOUDRICHEM

NIJMEGEN

Geen verandering
  5 - 20  cm verlaging
20 - 30 cm verlaging
>     30 cm verlaging

geen verandering
Legenda:

  5 - 20 cm verlaging
20 - 30 cm verlaging
    > 30 cm verlaging

Verandering laagste grondwaterstand t.o.v. referentie

2 weeks

2,5 weeks

3 weeks

> 20  C

Legenda:

Aantal nachten > 20 °C

3    weken

2,5 weken

2    weken
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Kaart: het aantal nachten dat de
temperatuur in 2050 boven 20 gr C
blijft ten opzichte van huidig klimaat
(op basis van klimaatscenario’s
van het KNMI)



Het cultuurhistorisch landschap als sleutel voor vernieuwing
Kijkend naar de noodzakelijke vernieuwing van het waterbeheer op de hogere zandgronden in Nederland, 
kunnen we leren van het verleden. De Middeleeuwse bevloeiingssystemen die op meerdere plekken werden 
aangelegd door boeren, gebruikten met een vernuftige waterhuishouding de eigenschappen van het landschap.

In de Middeleeuwen was er een tekort aan mest. Water bleek een prima bron voor bemesting. Boeren lieten 
kalkrijk grond- en slibhoudend oppervlaktewater over graslanden ‘rollen’.  Laagten in het landschap, van klein 
tot groot, werden gebruikt als spaarbekken. Een uitgekiend en ingenieus watersysteem bracht het water op de 
juiste plek, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden. Zuur water van heidevelden werd buiten de 
beekdalen gehouden. Het werd parallel afgevoerd en/of geïnfiltreerd in natte laagten in het landschap. Beken, 
leijen, laken, lopen en graven werden met dit oogmerk gegraven. Verdelen en vasthouden van water stond 
centraal. Het Middeleeuwse bevloeiingssysteem was optimaal voor landbouw. Natuurlijk landschap was er als 
‘bijproduct’ in de vorm van slingerende beken, moerassen en bloemrijke hooilanden. In het stroomgebied van 
de Dommel zijn nog vele voorbeelden van de Middeleeuwse bevloeiingssysteem te vinden. Vaak nog zichtbaar 
als relicten in het landschap. Deze vind je ook in de Mortelen en de Scheeken.

Een rol voor de watermachines 
Het doel van Mozaïek Dommelvallei is om bottom-up te komen tot een optimaal waterbeheer voor natuur, 
landbouw en stad, dat ruimte geeft aan klimaatveranderingen. Individueel belang kan vanuit deze filosofie 
uitstekend samenvallen met het algemeen belang.
De achterliggende logica van de watermachines sluit naadloos aan bij die van de Middeleeuwse 
bevloeiingssystemen:

• Water is kostbaar, ook in tijden van overvloed. (Goed) water houd je zo lang mogelijk vast.
• Water houd je zo lang mogelijk hoog in het landschap.
• ‘Goed en slecht’ water scheid je van elkaar.
• Laagtes gebruik je voor het bergen van water.
• Reserveer zoetwater voor drink- en proceswater.
• Zorg voor een uitgekiend water-verdeelwerk.

De hedendaagse wateropgave is feitelijk opnieuw een vraagstuk van verdeling. Het is daarom van belang om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Waar en wanneer is welk water in overschot en wanneer is er sprake van 
een tekort? Dit inzicht is nodig om tot een goed beheer van water op de zandgronden te komen. 
De Middeleeuwse bevloeiingssystemen hebben hun sporen in het landschap achtergelaten en vertegenwoordi-
gen de intelligentie die in het cultuurhistorische landschap besloten ligt. Dit sluit goed aan op de denkwijze van 
het innovatieve planningsmodel MozaïekBrabant. Ze geven een handvat om waterknelpunten te analyseren en 
in synergie op te lossen in stad, natuur en productieland. Een voedingsbodem voor verbindingen en innovaties, 
bottom-up en co-creatief.
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Door breder en integraal te kijken en steeds vanuit 
het watersysteem te redeneren, komen kansen in 
beeld die eerder niet naar voren zijn gekomen. De 
IABR-onderzoekers presenteren zes methodes die 
dergelijke kansen demonstreren: zes zogenaamde 
‘machines’ die verbeelden met welke programma’s 
Noord-Brabant in de toekomst aan de slag kan 
om hieraan invulling te geven. Het achterliggende 
principe is steeds dat iedere benadering meerdere 
doelen dient en tegengestelde belangen bij elkaar 
weet te brengen. 

De zes watermachines vormen handvatten waar-
mee overheden, burgers, ondernemers en maat-
schappelijke organisaties met een frisse blik naar 
hun gebied en vraagstukken kunnen kijken. Ook 
bieden ze inspiratie bij het uitwerken van projecten 
en initiatieven om zo van concept tot realiseerbaar 
plan te komen. 

Met het toepassen van de watermachines in concre-
te projecten, wordt veel kennis opgedaan die weer 
bruikbaar is voor andere projecten. Het toepassen 
van gedeelde kennis is een belangrijk middel om 
tot een samenhangende gebiedsvisie te komen.8 9 10

DE WATER-
MACHINES
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“Je gaat op een 
gegeven moment 
anders denken, niet 
alleen maar aan ‘mij’, 
het gaat ook over wat 
er voor een ander is. 
Je gaat wisselwerking 
opzoeken”

Pieter van den Berk, directeur Van den Berk 
Boomkwekerijen, werkatelier 24 maart 2016
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7			AgriFoodCapital,	klimaatstresstest	NoordOostBrabant,	2016	
8			Uitleg	over	MozaïekBrabant	liever	per	film?	
					Bekijk	dan	de	volgende	film	van	Mozaïek	Dommelvallei:	
					https://www.youtube.com/watch?v=ruHnuRyWcWg
9			IABR-uitgave,	Weven	aan	het	stedelijk	tapijt,	2014
10		Rob	Brinkhof,	Waterbeheer	en	cultuurhistorie	Dommelvallei,	2015



Ad b. De integrale kansen die de zes watermachines ons ter inspiratie meegeven:

Herontwikkeling Industrie - Watermanagement -
Stedelijk Klimaat

1

Boomteelt - Watermanagement - Verdroogde natuur Verblijfsrecreatie – Watermanagement - Agrotoerisme

Grootschalige landbouw - Watermanagement -
Recreatief landschap

Suburbaan wonen – Watermanagement –
Stadslandbouw

Innovatieve industrie Watermanagement
Stedelijk klimaat
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Hoe gaat het in zijn werk? Initiatiefnemers worden 
opgeroepen om hun projectideeën kenbaar te maken. 
Via een simpele melding en het opsturen van bestaande 
informatie, gevolgd door een gesprek met leden van 
de initiatiefgroep. In werkateliers worden de project-
ideeën verrijkt aan de hand van de watermachines. 
Een grote groep experts uit het netwerk zet zich hier 
voor in. Met ondersteuning van Het Groene Woud en 
deze experts worden de projecten verder uitgewerkt 
tot projectplannen. 

De initiatiefgroep zet bovengenoemde werkmethode 
met werkateliers en inhoudelijke begeleiding voort. 
Tegelijkertijd zet zij in op een verdere uitwerking en 
verbetering. Doel is om initiatiefnemers die invulling 
geven aan MozaïekBrabant te helpen aan een sterk en 
gecommitteerd netwerk, kennis, experimenteerruimte 
en middelen.

Bouwen aan de Omgevingsvisie
We gaan de proeftuin op de voet volgen. Ruimte 
scheppen voor de initiatieven waarbij knelpunten en 
stroperigheid worden omgezet in doelmatige oplos-
singen. Kwaliteitswinst staat voorop. De rolverdeling 
tussen overheid, burgers, onderwijsinstellingen en 
ondernemers is onderwerp van gesprek. Denk daarbij 
aan voorbeelden als: 
• Het afwegen van kwaliteitswinst vs. regelgeving, 
 via een kwaliteitscommissie.
• Het gewenste abstractieniveau van een lange 
 termijn visie. Hoe stuur je én geef je voldoende 
 ruimte voor initiatief?

PROEFTUIN 
MOZAÏEK 

DOMMELVALLEI 
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11	Streeklab	Het	Groene	Woud,	You(th)	Challenge	Het	Groene	Woud,	2016

• Nieuwe stimuleringsinstrumenten die niet-kapitaal-
 krachtige non-profit organisaties in staat stellen
 om, ondanks risico’s, maatschappelijke kwaliteits-
 ambities te realiseren. 
• Nieuwe stimuleringsinstrumenten die op innovatieve  
 wijze maatschappelijke lange termijn doelstellingen  
 vormgeven.

Innovatie- en Kennislab Mozaïek Dommelvallei
Uit de projecten en initiatieven komen nu al veel vragen 
naar voren. De zoektocht naar nieuwe oplossingen 
wordt vormgegeven via een ‘Innovatie- en Kennislab 
MozaïekDommelvallei’. Kennis vanuit de manifestpart-
ners en initiatiefnemers wordt gekoppeld aan kennis 
vanuit het onderwijs, via studenten van verschillende 
opleidingen en specialismen. Onder leiding van 
Floris Alkemade (lid van de initiatiefgroep en Rijks-
bouwmeester) wordt er een ‘curriculum’ opgezet om 
hiermee het gedachtegoed van MozaïekBrabant door 
betrokken professionals over te dragen aan studenten. 
Zo ontstaat er een bijzondere samenwerking tussen 
praktijk en onderwijs rondom de Dommel, en komen 
we tot jonge professionals die Brabant in de toekomst 

volgens een win-win-werkwijze gaan vormgeven. 
Vormgeving van het lab wordt  efficiënt gekoppeld aan 
het door Het Groene Woud geboden jongerenprogramma 
en Streeklab. Vanuit het jongerenprogramma is het idee 
om een leer-werkomgeving te creëren waarbij jongeren 
op diverse wijze worden begeleid. Hen wordt een geza-
menlijke werkplek geboden.  Het jongerenprogramma 
loopt uiteen van jongeren die eigen initiatief nemen om 
een activiteit, project of onderneming te starten tot teams 
van gemotiveerde en passende studenten van verschil-
lende opleidingen en specialismen die met begeleiding 
van professionals een initiatief verder vormgeven.11

Door deze gezamenlijke leeromgeving te creëren 
ontstaat een meerwaarde voor de studenten (onder-
wijsinstellingen leren van elkaar), de initiatiefnemers 
(intensieve begeleiding vervalt grotendeels), de provincie
en de manifestpartners  (ontwikkelde kennis blijft 
bewaard) en voor het gebied (betrekken van jongeren 
bij de gebiedsontwikkeling). Mozaïek Dommelvallei 
blijft zo het gedachtegoed verspreiden.
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Minder complexe fi nanciële ondersteuning
MozaïekBrabant redeneert niet vanuit sectorale 
belangen en opgaven, maar vanuit de verbinding. 
De projecten creëren maatschappelijke meerwaarde op 
het gebied van natuur, klimaatadaptatie, leefbaarheid, 
waterkwaliteit, zorg, cultuur, en stadsontwikkeling. 
Tegelijkertijd creëren de projecten ook economische 
en omgevingsmeerwaarde voor de initiatiefnemers. 
De fi nanciering van de projecten komt zowel vanuit 
de overheid als van het bedrijfsleven. 

Bij de overheid zijn veel fi nancieringsmogelijkheden, 
maar deze middelen zijn erg versnipperd via sectorale 
subsidieregelingen. De integrale en programmatische 
aanpak van MozaïekBrabant kan daarom contrapro-
ductief werken. Allereerst kost het de initiatiefnemers 
veel tijd. Daarnaast mogen bijdragen uit verschillende 
provinciale regelingen (gekoppeld aan sectorale opga-
ven) niet gestapeld worden. De initiatiefnemer moet 
dus kiezen op welke sector of opgave het initiatief zich 
richt.12 Projectbeschrijvingen worden verbasterd om te 
(blijven) passen bij de subsidieregeling. Daardoor boet 
de kwaliteit van het project noodgedwongen in. We 
ervaren dat fi nanciering vanuit subsidies enthousias-
merend werkt om mooie, zinnige projecten voor 
de leefomgeving te ontwikkelen en te realiseren. 
We ondervinden ook aan den lijve dat in de praktijk 
beklemmende en complexe regelgeving rondom 
subsidies het enthousiasme tempert en de snelheid 
en creativiteit uit processen haalt. Projecten hangen 
vast aan duidelijk gedefi nieerde eindresultaten, ook 
al blijken andere oplossingen beter te werken. 
Inhoudelijk enthousiasme buigt om in frustratie 
door begrijpbare, maar daardoor niet minder averechts 
werkende risicomijding en bijbehorende juridische 
haarkloverij.  

De verschillende provinciale taskforces/adviesraden 
pleiten nadrukkelijk voor het volgen van een integrale 
aanpak en het creëren van experimenteerruimte.13 Op 
vertrouwen gestoelde samenwerkingscontracten (van 
design & construct tot meerjarig onderhoud) hebben 

vanuit de nieuwe Aanbestedingswet (1 juli 2016) ook 
meer ruimte gekregen. Mozaïek Dommelvallei wil 
experimenteren met werken op basis van kwaliteit en 
voortschrijdend inzicht. Daar hoort ook een passende 
fi nancieringsvorm bij, gebaseerd op vertrouwen in 
elkaars kennis en verantwoordelijkheden. 

Kwaliteit	en	democratische	legitimatie
De stip op de horizon en de leidraad voor de kwaliteit 
zijn de principes van MozaïekBrabant en de gedeelde 
punten in het Manifest Dommelvallei dat in maart 
2015 ondertekend is:
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12	MORE	consultants,	Uitvoeringsstrategie	en	–programma	Groen	
Blauw,	AgriFoodCapital,	2014
13	MORE	consultants,	Uitvoeringsstrategie	en	–programma	Groen	
Blauw	,	AgriFoodCapital,	2014

“Denk nou eens 
niet hoe het niét kan, 
maar denk nou eens 
gewoon wat er wél 
moet gebeuren en 
wat we samen 
kunnen bereiken. 
Doe het gewoon!”

Jan-Renier Swinkels, CEO Bavaria, 
over project Boer-Bier-Water, werkatelier 
24 maart 2016

Een kwaliteitscommissie van geselecteerde deskundi-
gen (denk bijvoorbeeld aan de uitvoerders van het 
IABR-onderzoek en deskundigen op het gebied van 
gebiedsontwikkeling en participatie) geeft advies over 
de toekenning van gelden per project. Hiermee wordt 
de doelmatigheid van de besteding geborgd. De stuur-
groep besluit over de defi nitieve toekenning van de 
gelden per project. Hiermee wordt de rechtmatigheid 
van de bestedingen geborgd. De projectleiding wordt 
uitgevoerd in opdracht van Het Groene Woud. De rijke 
ervaring en geboden faciliteiten van Het Groene Woud 
met betrekking tot het ondersteunen en verantwoorden 
van projectontwikkeling- en uitvoering worden benut.

Al	in	ideevorming	samen	investeren																																																																																																																																						
In de optiek van Mozaïek Dommelvallei begint een 
project bij een idee uit de samenleving (ideefase). 
Vervolgens moet het idee uitgewerkt worden naar con-
crete oplossingen en maatregelen (uitwerkingsfase).  
Dan volgt de uitvoering (uitvoeringsfase). Het getuigt 
van vertrouwen in elkaar als overheid en samenleving 
beiden al vroeg  bij de ideevorming  in het project 
betrokken zijn en samen investeren. Daarom denken 
wij aan drie projectniveaus en cofi nanciering in de 
vorm van prestatie-overeenkomsten:

1. Verkenning van een projectidee dat beoordeeld is 
als passend binnen de Mozaïek-ambities. Ondersteuning 
komt in natura vanuit de manifestpartners en het ken-
nis- en innovatielab.

2. Een kansrijk project uitwerken tot een uitvoerings-
gereed project, vervat in een projectplan met doelen, 
activiteiten, deelnemende en betrokken partijen, 
realistische begroting en fi nanciering. Hiervoor kan 
cofi nanciering aangevraagd worden voor een deel van 
de projectkosten van de planuitwerking deze faciliteit 
wordt vanuit Het Groene Woud geboden, advies en 
besluitvorming loopt via kwaliteitscommissie en 
stuurgroep. Daarnaast komt ook hier ondersteuning 
vanuit de manifestpartners en het kennis- en innova-
tielab in natura.

3. Uitvoering project. Vanuit het uitvoeringsprogram-
ma Mozaïek Dommelvallei kunnen via kwaliteitscom-
missie en stuurgroep uitvoeringsmiddelen worden 
toegekendEr wordt blijvend gestuurd op de kwaliteit 
van het project.
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Mozaïek Dommelvallei stimuleert bottom-up 
samenwerking en innovatief werken, en enthou-
siasmeert projectteams. Mozaïek Dommelvallei 
signaleert, faciliteert en verbindt. De initiatiefgroep 
heeft vanuit een vrije, niet-politieke rol slagvaardig 
kunnen opereren om tot samenwerking en pro-
jectinitiatieven te komen. De beweging is in het 
proces gebracht. Dit uitvoeringsprogramma zou de 
beweging en de daarvoor benodigde inzet moeten 
bestendigen. Daarmee loopt Mozaïek Dommelvallei 
uit de initiatieffase. De initiatiefgroep is daarmee 
van mening dat haar rol vervuld is. Wel heeft de 
ervaring uitgewezen dat binnen de beweging 
opnieuw behoefte kan zijn om benzine in de motor 
te gooien, de motor aan te zwengelen, of zand uit 
de motor te halen. Daarom zal de initiatiefgroep 
onder de noemer ‘frisdenkers’ vrij inzetbaar zijn om 
voeding te geven aan het project waar nodig.

Omdat er een flexibele financieringswijze wordt 
voorgesteld is een blijvende en onafhankelijke focus 
op kwaliteit en doelmatige inzet van middelen 
nodig. Dit wordt geactiveerd in de vorm van een 
kwaliteitscommissie. Wanneer de belangen oplopen 
en financiële consequenties aan de orde komen, 
groeit de behoefte aan democratische legitimiteit 
om rechtmatig knopen door te hakken, dit wordt 
geactiveerd in de vorm van een Stuurgroep. De 
projectleiding wordt uitgevoerd in opdracht van Het 
Groene Woud. Met onderstaande organisatievorm 
wordt de benodigde vrijheid om te experimenteren 
gekoppeld aan een bestuurlijke en institutionele 
basis die nodig is om tot fundament en realisatie 
te komen.

PROJECTTEAM MOZAIEK DOMMELVALLEI 
(aan te stellen en uit te voeren door Het Groene 
Woud)
Is de spin in het web voor alle partijen.
• Financiën, voortgang en bewaken samenhang
• Stimuleren initiatieven ‘Van onderaf’. Uitdagen, 
 verbinden en vergroten doelmatigheid van 
 initiatieven (o.a. organiseren werkateliers – 

DE DIENENDE 
ORGANISATIE
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 uitvraag en intake via het Mozaïek Loket.). 
• Voorstellen voorleggen aan de kwaliteitscommissie  
 en stuurgroep t.b.v. voortgang en toekenning van  
 fi nanciële middelen.
• Helpen ontwikkelen van nieuwe samenwerkings-
 constructies tussen overheid, onderwijs en 
 samenleving waaronder vormgeving kennis- en  
 innovatielab). 
• Communicatie en promotie (publiek en project-
 trekkers).
• Uitdragen van ervaringen, cofi nancieringskansen en 
 leerpunten. Benoemen en agenderen van blokkades
 (onder andere praktijklessen voor de Omgevingsvisie)

KWALITEITSCOMMISSIE
Bewaakt de kwaliteit van de uitvoering. Het manifest 
MozaïekBrabant in de Dommelvallei is daarbij leidend 
wat betreft de inhoudelijke en procesmatige doelstel-
lingen. Zorgt hiermee voor een optimale doelmatigheid 
bij de inzet van middelen. Er wordt gedacht aan 2 of 3 
experts. Floris Alkemade en Peter van Rooy zijn hier-
voor benaderd en willen deze rol ook op zich nemen. 
• De inhoudelijke en procesmatige doelen van het 

Stuur-
groep

Kwaliteits-
commissie

Projectteam 
Het Groene 

Woud

Manifest-
partners

bestuurders en 
Mozaïekmakelaars

InitiatiefnemersExpertise Beschikbare Lijst 
van Experts

Manifest-
partners

bestuurders en 
Mozaïekmakelaars

Projectteam 
Het Groene Kwaliteits-

commissie

Projectteam 
Het Groene Frisdenkers Kwaliteits-

commissie
Frisdenkers

 innovatieve planningsmodel MozaïekBrabant bewaken.
• Inhoudelijk advies aan de stuurgroep over de 
 projectinitiatieven t.b.v. een doelmatige toekenning
 van middelen.
• Voortgang van het uitvoeringsprogramma op 
 hoofdlijnen bewaken en evalueren.
• Uitdragen van ervaringen en leerpunten.

STUURGROEP
Vertegenwoordigt de manifestpartners waaronder het 
dagelijks bestuur van Het Groene Woud, AgriFoodCapital, 
gemeenten Boxtel en Sint-Oedenrode, Waterschap De 
Dommel – en mogelijk provincie – en volgt het verande-
ringsproces. Verzekert de rechtmatigheid en democrati-
sche legitimatie. Via streeknetwerken Het Groene Woud 
en AgriFoodCapital worden de belangen van natuur, stad 
en productieland in samenhang vertegenwoordigd.
• Smeerolie o.a. in bestuurslagen en organisaties.
• Vaststellen van projectcriteria- en resultaten en 
 voortgangsbeslissingen.
• Bewaken van de voortgang op hoofdlijnen.
• Wegnemen van beperkingen en blokkades 
• Uitdragen van ervaringen en leerpunten.

MANIFESTPARTNERS: 
BESTUURDERS EN MOZAÏEKMAKELAARS
De manifestpartners worden vertegenwoordigd door een 
bestuurder en medewerker. Zij maken het gebiedsont-
wikkelingsproces mogelijk. Ze activeren, bevorderen en 
helpen initiatiefnemers. 

De dagelijkse werkzaamheden zullen bij de medewerker 
liggen, die we Mozaïekmakelaar noemen. 
De Mozaïekmakelaars hebben een specifi ek profi el: Zij 
lopen voorop in het betrekken van de samenleving bij de 
doelen van de eigen instantie. Zij omarmen goede ideeën, 
durven te experimenteren en kleilagen aan te pakken. 
Zij zijn de frontwerkers binnen de organisatie die de 
geest van de nieuwe Omgevingswet in praktijk brengen, 
daarin gesteund door het management. 
• Initiëren van mogelijke projecten en zoeken naar 
 projectpartners/partijen.
• Verbindingen leggen tussen private en publieke partijen.
• Signaleren en wegnemen blokkades en beperkingen   
 in de projectinitiatieven.
• Ondersteunen van projectteams

INITIATIEFNEMERS
Brengen gebiedsinitiatieven in en zijn leidend bij 
voorbereiding en uitvoering.
• Defi niëren projectkansen.
• Voorbereiden en uitvoeren van projecten.
• Informeren - ook andere teams - over voortgang, 
 beperkingen en projectstatus.

FRISDENKERS
De frisdenkers hebben (onder de noemer initiatiefgroep) 
aan de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma 
gewerkt. Zij zijn gedurende de uitvoering vrij inzetbaar om 
waar nodig nieuwe voeding te geven aan de beweging.

EXPERTISE
Uit de samenwerking tot nu toe is ook een kennis- en 
expertisegroep ontstaan. Het zijn ambassadeurs voor 
het gedachtegoed MozaïekBrabant met specifi eke kennis 
op het gebied van bijvoorbeeld water, subsidies, 
communicatie en gebiedsontwikkeling.  
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AgriFoodCapital
Doel van AgriFood Capital is om Noordoost-Brabant 
in 2020 te laten excelleren als dé topregio in 
agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door 
een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, 
betekenisvolle innovaties en een goed woon-, 
werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: 
Sowing innovation, harvesting the future. Overheid, 
onderwijs en ondernemers werken daarvoor samen 
en zorgen voor een bestuurlijke kracht die de lijnen 
uitzet voor de toekomstige ontwikkeling, en aan de 
hand daarvan de uitvoering programmeert. Agri-
FoodCapital merkt de Dommelvallei aan als een van 
de groenblauwe pijlers voor een sterk woon- en 
werkklimaat. De Dommelvallei biedt mogelijkheden 
om de relatie ‘stad-platteland’ op ondernemende 
wijze te verbinden. Mozaïek Dommelvallei geeft 
daar concreet invulling aan via uitvoering van de 
projecten in het uitvoeringsprogramma. 

Het Groene Woud
Het Groene Woud is het Nationaal Landschap in 
de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en 
Tilburg. Hier lopen stad en land naadloos in elkaar 
over. Het Groene Woud is van iedereen en voor ie-
dereen dankzij de samenwerking tussen overheden, 
het bedrijfsleven, organisaties en burgers. Door 
hun initiatieven en betrokkenheid valt er te ont-
dekken, te beleven, te bewonderen en te genieten 
van karakteristiek landschap, bijzondere natuur en 
Bourgondische gastvrijheid. 

Stichting Streekhuis Het Groene Woud, Streekfonds 
Het Groene Woud en Coöperatie Het Groene Woud 
vormen de drie belangrijkste pijlers. Daarnaast 
zijn er nog talrijke organisaties actief en worden 
er veel projecten geïnitieerd die bijdragen aan de 
verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene 
Woud. Het Groene Woud excelleert in uitvoerings-
kracht. De projecten van Mozaïek Dommelvallei 
passen bij Het Groene Woud. Zij versterken 
landschap, natuur en cultuurhistorie. De uitvoering 

van de projecten krijgt een enorme impuls door deze 
te koppelen aan de uitvoeringskracht van Het Groene 
Woud. 

Het Mozaïek Loket
Het Mozaïek Loket bestaat digitaal uit de website 
www.mozaiekdommelvallei.nl. De communicatie richt 
zich op het bekend en begrijpelijk maken van de prin-
cipes van MozaïekBrabant, de projecten en hoe deze 
invulling geven aan de principes. 

Het Mozaïek Loket heeft fysiek en organisatorisch haar 
plek in het Streekhuis Het Groene Woud in Liempde. 
Stichting Streekhuis Het Groene Woud is als overkoe-
pelende organisatie de entiteit die de uitvoerings-
middelen beheert en daarvoor gebruik maakt van 
bovenstaand organisatiemodel. Het Groene Woud 
verstrekt opdracht voor de projectleiding, communicatie 
en administratieve ondersteuning van Mozaïek Dom-
melvallei. Deze mensen werken nauw samen met de 
initiatiefgroep om gezamenlijk Mozaïek Dommelvallei 
voort te zetten als een samenhangende gebiedsont-
wikkeling. Zij staan centraal in de organisatie. 
De zeggenschap over de middelen loopt via de stuur-
groep (waarvan een bestuurder van Het Groene Woud 
lid is). Inhoudelijk  wordt zij geadviseerd vanuit de 
kwaliteitscommissie. 

Een verdere combinatie wordt gemaakt met de onder-
steuning die vanuit Het Groene Woud aanwezig is voor 
initiatiefnemers. Eerder is al het jongerenprogramma 
en het Streeklab genoemd. Daarnaast gaat het ook 
over de intake van projecten, ondersteuning in de 
communicatie, een werk- en vergaderlocatie, een 
spreekuur voor fondsen, themabijeenkomsten, de 
Werkplaats Het Groene Woud (online regionale werk-
plaats) en workshops, coaching en ondersteuning voor 
bedrijven. Deze ondersteuning is soms gratis, soms 
tegen vergoeding beschikbaar.

DE STREEKNET-
WERKEN EN HET 
MOZAÏEK LOKET 
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Rondom Mozaïek Dommelvallei is een sterk netwerk 
gebouwd. Een netwerk dat gestart en gegroeid is rond-
om de wens MozaïekBrabant in de praktijk te brengen in 
de Dommelvallei, en invulling te geven aan de nieuwe 
tijd waarin de wensen en initiatieven van ondernemers 
en burgers centraal staan in gebiedsontwikkeling. Een 
nieuwe tijd die zijn structuur krijgt via de Omgevingswet 
en Omgevingsvisie. Hoewel het opgebouwde netwerk 
dus gebonden is aan een specifiek doel, staat het niet op 
zichzelf. Er is sterke inhoudelijke en geografische overlap 
met bestaande streeknetwerken AgriFoodCapital en Het 
Groene Woud. Deze streeknetwerken hebben hun kracht 
en nut bewezen en bieden hulp en faciliteiten die on-
misbaar zijn om de doelen te bereiken. Zij hebben ieder 
hun eigen kracht, zijn complementair aan elkaar, en zijn 
beiden onmisbaar voor het bereiken van het doel. Weder-
zijds is het zo dat Mozaïek Dommelvallei invulling geeft 
aan de doelen die de streeknetwerken stellen. De relatie 
is wellicht het best te omschrijven als ‘familie’.
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MOZAÏEK 
DOMMELVALLEI 

GEEFT INVULLING 
AAN… 
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Het programma Groen Blauw 
van AgriFoodCapital

De weg naar de Omgevingsvisie
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Het programma Het Groene Woud 
2017 – 2020 

Het Bestuursakkoord GS

Het Waterbeheerplan Waterschap De Dommel 



Uitvoeringsgereed

1. Ontwikkeling Streekpark Kienehoef 
(uitvoering fase 1 waterspeeltuin) 
De ondernemers van horecapaviljoen De Helden van 
Kien zetten zich in om het watermanagement in het 
omliggende, groene en recreatieve Streekpark Kiene-
hoef (ook toegangspoort tot Het Groene Woud) te 
verbeteren. De vijvers van recreatiepark Kienehoef 
worden met een stelsel van laagtes en wadi’s verbon-
den met de nabijgelegen wijk Kienehoef en de Dommel. 
Als eerste stap in de uitvoering wordt er in 2017 een 
waterspeelplaats aangelegd, waarin kinderen, natuur 
en water op een speelse manier samenkomen. Via 
onderstaande linkE hoort u meer over de plannen.

2. De Groote Waterloop
Uiteenlopende ontwikkelingen rondom de Groote 
Waterloop vormen samen een integrale gebiedsont-
wikkeling gestoeld op de watermachines. Onderdelen 
van het project betreffen het herstellen van natuur-
waarden en cultuurhistorische waarden, recreatieve 
verbeteringen, waterberging, woningbouw en 
zuivering van vervuild water van de snelweg A2. 
Gemeente Boxtel werkt onder andere samen met 
Natuurwerkgroep Liempde, familie van Boeckel 
(Landgoed Velder), Brabants Landschap, SPPiLL en 
Waterschap De Dommel.

3. Biopolus Strijp-S
Een brede coalitie van Waterschap De Dommel, Philips, 
gemeente Eindhoven en bouwbedrijf VolkerWessels 
ontwikkelt op Strijp-S in Eindhoven een mini-fabriek 
waarin afvalwater wordt omgezet in waardevolle 
grondstoffen. Het project geeft inzicht in nieuwe vor-
men van waterzuivering. Start uitvoering eind 2017.

4. Molen Ter Steen
Vrijwilligers zetten zich in voor de herontwikkeling van 
de Watermolen Ter Steen. Het project bestaat uit het 
opknappen van het molenhuis, het ontwikkelen van 
nieuwe educatieve en bedrijfsmatige functies en het 

OVERZICHT 
PROJECTEN
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6 opwekken van energie via een waterrad. 

5. Watertuin de Beemden Sint-Michielsgestel 
(fase 1 Rolstoelbereikbaarheid waterkrachtcentrale)
Het gebied tussen het in aanbouw zijnde nieuwe 
centrum van Sint-Michielsgestel en de ook in aan-
bouw zijnde waterkrachtcentrale Dommelstroom biedt 
kansen voor een park waar waterberging (om afge-
koppeld regenwater op te vangen), recreatie, natuur, 
zorg, educatie en eventueel ook appartementenbouw 
elkaar versterken. Waterkrachtcentrale Dommelstroom, 
gemeente Sint-Michielsgestel, Waterschap De Dommel, 
Natuurgroep Gestel en Brabants Landschap werken 
samen om maatschappelijke meerwaarde te creëren. 
In 2016 wordt al concreet geïnvesteerd in de bereik-
baarheid van de waterkrachtcentrale voor fi etsers en 
rolstoelers.

6. ’t Laar Sint-Oedenrode
In het gebied ‘t Laar (tussen de A50 en de kern van 
Sint-Oedenrode) liggen kansen om het dorp een impuls 
te geven en klimaatbestendig te maken. Met oog voor 
cultuurhistorie, dorpsontwikkeling en landbouw wordt 
gezocht naar een aanlokkend toekomstbeeld. 
De gemeente heeft als wens om in 2017 de eerste stap 
te zetten met een onderdoorgang van de A50 die de 
waterhuishoudkundige, recreatieve en natuurlijke 
verbinding naar Dommelbeemden en Moerkuilen 
verbeterd.

Het uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei blijft 
zich vernieuwen. Nieuwe projectideeën komen binnen 
via het Mozaïek Loket en ontwikkelen zich verder. 
We onderscheiden drie fases in het ontwikkelingsproces 
van initiatieven: ideefase, uitwerkingsfase en uitvoe-
ringsfase. Projecten stromen door van fase naar fase. 
Inzet van netwerk, kennis en middelen past zich hierop 
aan. De categorie ‘uitgevoerd’ zal worden toegevoegd 
aan de onderstaande kaart. En met de uitgevoerde 
projecten krijgt MozaïekBrabant langzaam maar zeker 
zijn vorm in de Dommelvallei.
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E	Ontwikkeling	Streekpark	Kienehoef
https://www.youtube.com/watch?v=MKXtQ2nsgy8



“Laat vooral zien hoe het kan, 
in plaats van blijven zeggen 
hoe het moet. We hebben al 
zoveel boeken geschreven, en 
die worden toch niet gelezen”
Peter van Rooy, Directeur Coöperatie NederlandBovenWater, 
werkatelier 24 maart 2016

Uitvoeringsgereed

Ontwikkeling Streekpark Kienehoef 

Grote Waterloop

Biopolus Strijp-S

Molen Ter Steen

Watertuin de Beemden Sint-Michielsgestel 

’t Laar Sint-Oedenrode

Uitwerkingsfase

Zuidelijke bypass van de Dommel

De Dungense Polder

Golfbaan Sonniuswijk

Biografie van de Dommel

Groene kernrand Nuenen-West 

Out-Herlaer – Landschap van verbeelding

Landschapspark De Neul

Ideefase 

Kasterense Watermolen

Herinrichting stroomgebied Dungense Loop
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E	Ontwikkeling	Streekpark	Kienehoef
https://www.youtube.com/watch?v=MKXtQ2nsgy8



Uitwerkingsfase

7. Zuidelijke by-pass van de Dommel
In de nabijheid van Sint-Oedenrode zijn maatregelen
vereist ter voorkoming van wateroverlast in de 
toekomst. 
Waterschap De Dommel en gemeente Sint-Oedenrode 
willen, na uitgebreid onderzoek (in 2017), 
een integraal alternatief voor keringen in de vorm van 
een bypass, ten zuiden van de kern Sint-Oedenrode, 
realiseren. De benadering opent mogelijkheden voor
innovatieve, robuuste, langetermijn-oplossingen met 
kansen voor klimaatadaptatie, cultuurhistorie,
natuur, boomtelers en recreatie.

8. De Dungense Polder
Het ontwikkelen van een optimaal waterbeheer in 
de Dungense Polder voor natuur, landbouw en overige 
watergerelateerde functies. De verschillen in zowel 
kwantiteit en kwaliteit als tijd/seizoen van het op-
pervlaktewater en grondwater worden onderkend 
en optimaal benut voor de verschillende functies. Dit 
onder meer door sparen, vasthouden, aan- en afvoer, 
scheiden en verdelen van water. Het ideaalbeeld is een 
door bewoners en gebruikers ontwikkeld gebied dat 
haar eigen water vasthoudt en benut. 

9. Golfbaan Sonniuswijk
De verplaatsing van de golfbaan van Son naar de 
Sonniuswijk opent mogelijkheden voor verbetering van 
de waterhuishouding. Momenteel ondervinden zowel 
natuur als landbouw wateroverlast. De golfbaan-op-
gave is daarom verbreed naar een integrale aanpak 
die zich ook richt op bredere recreatievoorzieningen, 
natuurontwikkeling en waterhuishouding.

10. Biografie van de Dommel
Stichting Brabantse Bronnen brengt de landschapsge-
schiedenis van de Dommel, van bron tot monding, in 
beeld. De historie en de manier waarop bijvoorbeeld 
de Romeinen en middeleeuwse boeren hun omgeving 
vorm gaven, levert een rijke inspiratiebron op voor de 
ontwikkelingen en opgaven van deze tijd. Dat geldt 
ook op het gebied van water. 

11. Groene kernrand Nuenen-West 
Tussen Eindhoven en Nuenen is de nieuwe wijk Nuenen- 
West nog volop in ontwikkeling. Dit project richt zich op 
de natuurlijke en recreatieve verbinding tussen de Kar-
pendonkse 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 ge-
bouwd over de Kleine Dommel. Nuenen-West wordt een 
aantrekkelijke wijk om in te wonen en te verblijven. 
12. Out-Herlaer – Landschap van verbeelding
Brabants Landschap, Het Noordbrabants Museum 
en particulieren hebben de intentie om bij landgoed 
Out-Herlaer het kunst- en cultuurkarakter van 
‘s-Hertogenbosch te versterken. Ook de historische 
vaarverbinding van ‘s-Hertogenbosch met Haanwijk 
via de Dommel, kan daarbij een belangrijke rol spelen. 
De drie deelprojecten ‘Herstel robuust moerasland-
schap’ (1), ‘Kwaliteitsverbetering cultuurhistorisch 
landschap’ (2) en ‘Ontwikkeling en inrichting 
kunstbeleving’ (3) vormen het totaal. 

13. Landschapspark De Neul
Momenteel is het historische gebied De Neul ingericht 

met een natuurpark, een berging-bezinkbassin en 
helofytenfilter (riolering), een parkeerterrein en sport-
velden. Vanwege het natte karakter van het gebied en 
de wens om kunstgrasvelden te realiseren wort ingezet 
op het verplaatsen van de sportverlden verplaatst. Het 
is de kans De Neul in te richten als een landschaps-
park met robuuste natuurinrichting overeenkomstig 
de beginselen van MozaïekBrabant. Ontwikkeling van 
natuur, recreatie en cultuurhistorische landschapskwa-
liteiten staan voorop. Daarmee tegelijkertijd werkend 
aan klimaatadaptatie.

Ideefase 

14. Kasterense Watermolen
Stichting Kasterense Watermolen zet zich in voor de 
herbouw van de Kasterense watermolen. Het wordt 
een plek met een recreatieve en educatieve functie 
waar je meer te weten kan komen over hedendaagse 
en toekomstige mogelijkheden op het gebied van 
duurzame energie. Ook een woningbouwproject maakt 
deel uit van het plan. 

15. Herinrichting stroomgebied Dungense Loop
Omwonenden van het Oude Aadal, aan de Dungense 
kant van de Zuidwillemsvaart, brengen in eigen beheer 
de oorspronkelijke kronkelende Dungense Loop en 
oude moerasgebieden aan de dijk terug. Ook wordt het 
beekdal voorzien van landschapselementen en recre-
atieve voorzieningen. Dit project zit een vergevorderd 
stadium. De bewoners zijn erg gemotiveerd en willen 
nu ook het bovenstroomgebied van de Dungense Loop 
oppakken. Het project richt zich op natuurbeleving, 
waterhuishouding en versterking van het recreatief 
aanbod.

16. Binnendommeltjes Boxtel
Boxtel is ontstaan tussen de Dommel en de Binnen-
dommeltjes en op korte afstand van de hoger gelegen 
Kampina. Om diverse redenen zijn de vroegere Binnen-
dommeltjes gedempt. De begrijpelijke grens tussen 
het historische hart (Boxtel binnen) en de latere 
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bijzondere cultuurhistorische waarden. Helaas staat de kwaliteit van het gebied, mede door verstedelijking, infra-
structuur en moderne landbouw, sterk onder druk. Met dit project willen de drie gemeenten het beekdal herstellen 
en de kwaliteit van het gebied versterken. Er wordt tevens gekeken naar het recreatieve gebruik. Dit project wordt in 
samenwerking tussen gemeenten, het waterschap en de terreinbeheerders uitgevoerd. 

22. Waterspitsmuis Beeksche Waterloop
Het inrichten van het perceel aan de Beeksche Waterloop gericht op de waterspitsmuis is een initiatief van Natuur-
groep Gestel. Natuurgroep Gestel, in samenwerking met Brabants Landschap, Waterschap de Dommel en Gemeente 
Sint-Michielsgestel. Acties zijn vooruitlopend op de realisatie van een natte EVZ. Uitvoering gaat in 2017 van start, en 
kan de start vormen voor de ontwikkeling van een integraal project.

uitbreidingen is niet meer zichtbaar. De gemeente 
Boxtel wil de Binnendommeltjes terugbrengen en zo 
bijdragen aan toerisme en recreatie, leefbaarheid, het 
tegengaan van hittestress en piekoverstromingen en 
het terugbrengen cultuurhistorie.

17 en 18. Watertuinen Berlicum en Den Dungen
De gemeente Sint-Michielsgestel bereidt zich voor op 
de klimaatsveranderingen, ook om overstromingen in 
’s-Hertogenbosch te voorkomen. Zij doet dit door onder 
andere het afkoppelen van hemelwater en het creë-
ren van extra waterberging. De gemeente onderzoekt 
mogelijkheden om de realisatie van waterberging te 
koppelen aan bredere maatschappelijke meerwaarde. 
Bieden de noodzakelijke investeringen in het water-
beheer kansen voor bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers om te participeren en 
de leefbaarheid van het dorp te verbeteren?  

19. Het Duits Lijntje Verbindt
Het Duits Lijntje is een oude spoorlijn die nu een groene 
en recreatieve invulling heeft. Zij vormt een groene 
verbinding tussen Het Groene Woud en De Maashorst 
en doorsnijdt het beekdal van de Dommel. De ge-
meente Meierijstad verkent de mogelijkheden om in 
het beekdal doelen op het gebied van natuur, land-
schap, recreatie en landbouw te verbinden. 

20. Samenwerking rondom winning Veghel
De gemeente Meierijstad, waterschap Aa en Maas 
en BrabantWater willen de natuurlijke, recreatieve 
en landschappelijke waarde rondom de Beekgraaf 
vergroten en tegelijkertijd de waterhuishouding in dit 
gebied verbeteren door water te bergen en te bufferen. 
De waterloop loopt door en langs een waterwingebied, 
de kans op milieuschade of bacteriologische risico’s 
vormen daarom een belangrijk aandachtspunt. 

21. Natuurontwikkeling Beekdal Dommel – 
Kleine Dommel
Het Dommeldal tussen Nuenen, Eindhoven en Son 
en Breugel staat bekend als een fraai landschap met 
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Projectleiding:

• Financiën, voortgang en bewaken samenhang
• Stimuleren initiatieven ‘Van onderaf’. Uitdagen, verbinden en vergroten  
 doelmatigheid van initiatieven (o.a. organiseren werkateliers). 
• Voorstellen voorleggen aan de kwaliteitscommissie en stuurgroep 
 t.b.v. voortgang en toekenning van financiële middelen.
• Helpen ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsconstructies tussen 
 overheid, onderwijs en samenleving waaronder vormgeving kennis- en  
 innovatielab). 
• Uitdragen van ervaringen, cofinancieringskansen en leerpunten. 
 Benoemen en agenderen van blokkades (onder andere praktijklessen 
 voor de Omgevingsvisie)

Stimuleren initiatieven ‘Van onderaf’. Uitdagen, verbinden en vergroten doel-
matigheid van initiatieven (Uitvraag – Intake – Bemensing Mozaïek Loket) 
 
Communicatie en promotie inhuur (publiek en projecttrekkers)
 
Out of pocket kosten 

Communicatiemiddelen

Werkateliers en ontmoetingen 

Totaal
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Tabel 1. Kosten proeftuin Mozaïek Dommelvallei 2017 - 2020In het kader van de proeftuin is de flexibele 
financieringswijze al toegelicht. 

Tabel 1 en 2 betreffen de kosten en bijbehorende 
dekking voor de vierjarige doorloopperiode van de 
proeftuin Mozaïek Dommelvallei (2017 – 2020). Deze is 
uiteen gezet in projectleiding en out-of-pocket-kosten. 
Voor de periode van vier jaar is dit € 340.000,-. 
Er wordt een bijdrage van € 100.000,- gevraagd van 
de provincie. Het resterende bedrag wordt gedeeld 
door de manifestpartners.

Quality fund
Naast de bijdrage van € 340.000,- wordt de provincie 
gevraagd om een revolverend fonds van € 60.000,-. 
Dit fonds betreft het startbedrag voor de inhuur van 
hoogwaardige experts ten behoeve van de kwaliteits-
commissie (zie paragraaf De dienende organisatie). 
De in het uitvoeringsprogramma participerende 
projecten zullen bij een definitieve aanvraag voor 
middelen uit het uitvoeringsprogramma, in hun 
kostenraming rekening houden met de advieskosten 
van de kwaliteitscommissie. Zo zal deze inzet 
omgeslagen worden op de uitvoeringsprojecten en 
kunnen de € 60.000,- na afloop van het uitvoerings-
programma terug naar de provincie gaan.

€ 304.000,-

Via HGW-loket

Via HGW-loket

€ 8.000,-

€ 28.000,-

€ 340.000,- 



€	 100.000,-

€	 240.000,-

€	 340.000,-

Provincie Noord-Brabant

Manifestpartners (20)

Totaal 

Tabel 2. Dekking Proeftuin mozaïek Dommelvallei 2017 - 2020
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Tabel 3 betreft een optimale indicatie van te verwach-
ten uitvoeringskosten van het programma. De project-
kosten van de projecten die (deels) uitvoeringsgereed 
zijn enerzijds of zover uitgewerkt zijn dat uitvoering in 
de programmaperiode te verwachten is anderzijds, zijn 
meegenomen in dit overzicht. Ze laten zien wat er in 
het vat zit in het uitvoeringsprogramma Mozaïek Dom-
melvallei. De totale geraamde projectkosten bedragen 
€ 53.793.000,-. De gewenste bijdrage van de provincie 
is € 21.149.000,-. 

De projectkosten en gewenste bijdrage van de provincie 
zijn indicatief, de projectramingen vormen de beste 
manier om tot een orde van grootte van het uitvoe-
ringsprogramma te komen. Het is daarbij belangrijk te 
realiseren dat een provinciale bijdrage niet één op één 
aan de projecten gekoppeld wordt. Het wordt als pro-
grammabudget toegekend aan Het Groene Woud, met 
als doel de bottom-up realisatie van MozaïekBrabant in 
de Dommelvallei. De praktijk van gebiedsontwikkeling 
leert immers dat projecten zich ontwikkelen, nieuwe 
projecten zich aan dienen, er projecten afvallen. 

14	Slogan	overgenomen	uit	de	presentatie	Verdieping	regiodeal	
AgriFoodCapital,	20	juli	2016

De inzet van kennis
Naast de financiële bijdrage zullen de provincie en manifestpartners gevraagd worden om in natura bij te dragen in 
de vorm van kennis. Bij benadering gaat het om 200 uur per jaar voor de provincie (bijvoorbeeld ten behoeve van 
ruimtelijke kwaliteit, inzet in werkateliers en nieuwe juridische instrumenten) en gemiddeld 50 uur per jaar per ma-
nifestpartner voor het vervullen van de omschreven taken. Dit leidt tot een tijdsinzet van circa 1.200 uur per jaar.

Via de voorgestelde programmafinanciering kan hier 
flexibel op in worden gesprongen. De kwaliteitscom-
missie borgt daarbij optimale doelmatigheid  bij het 
definitief toekennen van programmamiddelen aan 
projecten. Per jaar zal de inhoudelijke en financiële 
realisatie bekeken worden. Dit kan leiden tot herzie-
ningen in het programma en bij succes tevens tot een 
nieuwe aanvraag. 

Provincie en de manifestpartners bundelen de krachten 
om het overheidsdeel van de investeringen te borgen. 
Aan de slag in de Proeftuin Mozaïek Dommelvallei, 
waar de innovatie van vandaag de toekomst van mor-
gen bepaalt!14



Tabel 3. Raming Uitvoering projecten Mozaïek Dommelvallei 2017 – 2020
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Gewenste 
bijdrage 
provincie

€	 2.335.000,-
€	 275.000,-
€	 0,-
€	 150.000,-
€	 145.000,-
€	 380.000,-

€	 7.345.000,-
€	 760.000,-
€	 400.000,-
€	 270.000,-
€	 2.120.000,-
€	 3.942.000,-
€	 3.027.000,-

€	 21.149.000,-

Te	bepalen	in	2017
Te	bepalen	in	2018
Te	bepalen	in	2019

Dekking

Eigen financiering 
projectpartners en 
derde financiers

€	 2.335.000,-
€	 999.000,-
€	 2.800.000,-
€	 81.000,-
€	 145.000,-
€	 380.000,-

€	 7.345.000,-
€	 780.000,-
€	 6.200.000,-
€	 30.000,-
€	 880.000,-
€	 7.642.000,-
€	 3.027.000,-

€	 32.644.000,-

Uitvoering projecten  2017

Projecten (deels) Uitvoeringsgereed d.d. 1-9-2017

1. Ontwikkeling Streekpark Kienehoef 
2. Grote Waterloop
4. Biopolus Strijp-S
5. Molen Ter Steen
6. Watertuin de Beemden Sint-Michielsgestel
7. ’t Laar Sint-Oedenrode

Projecten in uitwerking 

1. Zuidelijke by-pass van de Dommel 
2. De Dungense Polder 
3. Golfbaan Sonniuswijk
4. Biografie van de Dommel
5. Groene kernrand Nuenen-West
6. Out-Herlaer – Landschap van verbeelding
7. De Neul

Totaal

Herziening	uitvoeringsprojecten	2018
Herziening	uitvoeringsprojecten	2019
Herziening	uitvoeringsprojecten	2020

Kosten

€	 4.670.000,-
€	 1.274.000,-
€	 2.800.000,-
€	 231.000,-
€	 290.000,-
€	 760.000,-

€	 14.690.000,-
€	 1.540.000,-
€	 6.600.000,-
€	 300.000,-
€	 3.000.000,-
€	 11.584.000,-
€	 6.054.000,-

€	 53.793.000,-
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Disclaimer: Alle afbeeldingen in dit boek zijn met 
de grootste zorgvuldigheid geselecteerd. Voor 
zover mogelijk zijn rechten gerespecteerd en is 
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de makers echter achterhaald, waarvoor wij bij 
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op rechten krachtens het Auteursrecht kan zich 
wenden tot de gemeente Boxtel.
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