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en duurzaam streekpark gericht op sport en recreatie,
natuur- en cultuureducatie en een gezonde leefstijl
met streekgebonden producten en diensten.

1. Ontwikkeling Streekpark Kienehoef
Initiatiefnemer
Park Kienehoef heeft al decennialang een recreatieve
aantrekkingskracht op de eigen bewoners en mensen
uit de regio. Al in de achttiende eeuw legde Jacob
Kien, als stadhouder (1763-1775) van de regio Peelland, hiertoe de basis. Hij ontwikkelde een landgoed
met karakteristieke lanen en bouwde op een van zijn
landerijen een buitenhuis met de naam Arbeidslust.
Op een laag gelegen deel van zijn bezittingen bevond
zich de natuurlijke plas Rijsingen, waar de hele omgeving via een natuurlijk bekenstelsel op afwaterde. Met
en rondom deze waterpartij werd in de jaren dertig
van de vorige eeuw, een fraai wandelpark aangelegd
met vijverpartijen, glooiende grasvelden en heesterpartijen. Later werden hier een kinderboerderij en
speeltuinen aan toegevoegd. Rondom het park ontwikkelden zich een grote camping met recreatieplas, een
woonwijk, een paardensportcentrum, hockeyvelden en
indoor-sportvoorzieningen voor bijvoorbeeld fitness en
handboogschieten.
In 2015 onderging het park en de omgeving een recreatieve herwaardering. Nu wordt hier in samenwerking
met Het Groene Woud een regionaal streekpark ontwikkeld. Deze ontwikkeling bestaat uit twee fasen:                                                     
Fase 1: de bouw en exploitatie van het hoogwaardige
horecapaviljoen De Helden van Kien (april 2016 geopend;
zie ook www.deheldenvankien.nl) met attractieve en
bijzondere parkonderdelen (o.a. kunst en waterspel).
Fase 2: de doorontwikkeling naar een attractief, vitaal

Gemeente, recreatieondernemers en maatschappelijke
organisaties (waaronder stichting kinderboerderij
Kienehoeve, buurtverenigingen en Kunststichting
Sint-Oedenrode) zien het gemeenschappelijk belang
om van park Kienehoef een hoogwaardig streekpark
in Het Groene Woud te ontwikkelen. Het gaat dus om
één park waar alle sportfaciliteiten, de woningen, het
paviljoen en de landschappelijke, historisch verbonden
en agrarische omgeving onderdeel van zijn. Dit gebeurt
middels een publiek-privaat samenwerkingsmodel
om zo de verschillende gebiedsbelangen en krachten
integraal te bundelen.
Projectomschrijving					
De bottom-up werkwijze van Mozaïek Dommelvallei
sluit aan op de genoemde ambities van fase 1 en 2.
In dit project kunnen de volgende watermachines
toegepast worden:
Watermachine 3: Recreatie - Watermanagement Agrotoerisme
Watermachine 5: Wonen - Watermanagement Landbouw
De initiatiefnemers van dit project beogen voor de
twee fasen de volgende activiteiten:
Afronding fase 1: paviljoen met directe parkomgeving
Ter plaatse van de grote speel/ligweide is de stagnatie
van hemelwater aanleiding om in de nabijheid van het
paviljoen een natuurwater-speeltuin in te richten. Hier
komen spel en educatie samen. Natuurlijke materialen,
waterbewegingen en spelelementen zuiveren het
water en brengen het in de vijverpartijen. Het gaat hier
dus om duurzaam en meervoudig watergebruik. Het
sluit aan op de educatieve rol van het streekpark.
Fase 2: doorontwikkeling thematisch streekpark
In de verdere thematisering en verduurzaming van het

groen. Dit biedt tevens mogelijkheden om  maatregelen
te treffen ter voorkoming van negatieve klimaatinvloeden, zoals hittestress en verdroging.

park is water een belangrijke component om nieuwe
vormen van waterplezier te ontwikkelen. Hierbij kun je
denken aan vernieuwde roeiconcepten, watereducatie
en het leggen van waterverbindingen naar de omgeving. Ook de ambitie om Sint-Oedenrode te ontwikkelen als toeristisch dorp wordt aangegrepen. Hierbij zijn
drie ontwikkelingsambities in beeld:
1. Herstel van natuurlijke en gezonde
watersystemen
a. De landschappelijke en natuurlijke omgeving
Oorspronkelijk lag er een middeleeuwse bekenstructuur
als verbinding tussen de omgeving en de vijvers Kienehoef (voorheen plas Rijsingen). De waterhuishouding
was destijds meer geënt op natuurlijke waterprocessen.
Het vijverwater op het streekpark (gemeentelijk eigendom) heeft hedendaags onvoldoende doorstroming.
Dat heeft nadelige gevolgen voor de kwaliteit als
natuurwater en water voor recreatief gebruik.
b. De hemelwaterontkoppeling wijk Kienehoef
In het gemeentelijke rioleringsprogramma staan plannen om het hemelwater in de wijk Kienehoef van de gemengde riolering af te koppelen. Het verzamelde water
kan daarbij worden ingezet voor natuur-, woon- en park-

2. Upgrading en beheer van het parkgebied
Binnen het thema ‘Helden van Kien’ wordt het streekpark fasegewijs ontwikkeld tot een vitaal en regionaal
aantrekkelijk park. Hierbij ligt de focus op natuureducatie- en spel, sporten in de natuur, gezond leven en inzet van streekproducten. De nostalgie van de regionaal
bekende roeivijvers wordt in een nieuw jasje gegoten.
Daarnaast worden ook de kinderboerderij en de aanwezige speeltuinen opgeknapt. Het parkbeeld en de
fysieke staat van het park vragen op sommige onderdelen een verbeterslag. Dat geldt ook voor de ontsluiting en koppeling met de omgeving (de camping,
het omliggende landschap, de woonwijk, het centrum
en Het Groene Woud). De initiatiefnemers willen ook  
kunst structureel integreren in het groen. Het park- en
waterbeheer krijgt zowel organisatorisch als technisch
meer aandacht.
3. Land- en waterverbindingen met de omgeving
a. Dorpscentrum – Streekpark Kienehoef
In de recent gepresenteerde visie op de ontwikkeling
van Sint-Oedenrode vormt Streekpark Kienehoef een
belangrijke toeristisch USP van de kern Sint-Oedenrode.
Een belangrijk speerpunt is de realisatie van groenblauwe langzaam-verkeersroutes tussen het nabijgelegen
centrum, via het Dommeldal en groengebied De Neul
(inclusief verplaatsing sportvelden) naar Streekpark
Kienehoef. De parkondernemers zien het als een mooie
uitdaging om samen met andere partners recreatieve
verbindingen tussen een hoogwaardig centrum en de
groene parkomgeving tot stand te brengen.
b. Parkvijvers en natuur(zwem)plas camping Kienehoef
In het streekpark ligt camping De Kienehoef waar zich
ook een recreatieplas bevindt. Er ontstaan aantrekkelijke
mogelijkheden als tussen de zwemplas en de roeivijvers
een avontuurlijke land- en waterverbinding komt.  
In lijn met de ontwikkeling van de nieuwe omgevingswet (2018) willen de ondernemers van Streekpark

Kienehoef een werkomgeving creëren waarin op
sociaal-maatschappelijk gebied (SW, mantelzorg, werk
met werk maken) wordt samengewerkt. De ondernemers willen snel met betrokken partijen aan tafel om dit
initiatief (stapsgewijs) in ontwikkeling te brengen.
Financiering
De geraamde projectkosten bedragen € 4.670.000,-.
De eigen financiering en die van derde financiers
bedraagt € 2.335.000,-. De bijdrage die vanuit het
uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei gewenst
wordt is € 2.335.000,-.
Maatschappelijk doelbereik
Klimaatadaptatie, waterkwaliteit, leefbaarheid,
economie, sport, recreatie, gezondheid, natuuren cultuureducatie.
Uitvoering
De start van fase 1 Waterspeeltuin staat gepland
voor eind 2016/begin 2017.
Voor fase 2 lopen oriëntatiegesprekken om een
publiek-private samenwerking op te zetten.
De gesprekken worden gevoerd met gemeente,
bewonersverenigingen, maatschappelijke organisaties,
bedrijven en streeknetwerk Het Groene Woud.
De oriëntatiefase en het haalbaarheidsonderzoek
is niet voor 1 september 2016 afgerond.
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2. De Groote Waterloop
Initiatiefnemer
Gemeente Boxtel.
Aanleiding
De gemeente Boxtel hanteert, als founding partner
van Mozaïek Dommelvallei, al jaren het principe van
integrale ontwikkeling en ziet in het concept van de
watermachines een kans om de integrale gebiedsontwikkeling breder te trekken en naar een hoger niveau
te brengen. De gemeente koppelt integrale opgaven
onder meer aan projecten op het gebied van cultuurhistorie, wonen, recreatie en waterzuivering. Hierdoor
krijgt niet alleen de natuur een impuls, maar levert het
ook voordelen op voor inwoners, lokale ondernemers,
toeristen en recreanten. Een mooi project waarin dit
principe wordt toegepast is de gebiedsontwikkeling
‘De Groote Waterloop’.
Projectbeschrijving
De kern van dit project is de realisatie van een aantal
natuur- en landschapsdoelen met daarin de ecologische
verbindingszone De Groote Waterloop in Liempde.
De beek loopt vanaf Landgoed Velder en Landgoed
Heerenbeek onder de A2 ten zuiden van Liempde,
langs natuurgebied De Scheeken naar de Dommel.
Door de inrichting van de ecologische verbindingszone
komt er meer ruimte voor natuur en landschap. Het
versterkt de kwaliteit en beleving van het landschap
en zorgt ervoor dat dier- en plantsoorten ook in andere
gebieden kunnen leven en groeien. Naast de realisatie
van de ecologische verbindingszone, wil de gemeente
door het verwijderen van de voedselrijke toplaag die
grenst aan de Groote Waterloop, de oorspronkelijke

natuurwaarde herstellen. Daarnaast krijgt de Velderse
Loop zijn meandering terug en wordt deze verbonden
aan de Groote Waterloop. Er liggen ook plannen om de
oorspronkelijke Franse landschapsstijl en sterrenstructuur terug te brengen in Velder, zodat het landgoed
zich verbindt met het omliggende landschap.
Dat gecombineerd met de aanleg van nieuwe natuur,
verbetert het ecologisch functioneren en de kwaliteit
van het landschap. De te ontwikkelen natuur komt tussen de bebouwde kom van Liempde en de omliggende
natuurgebieden.
De Groote Waterloop vormt straks de blauwe loper die
de natuurgebieden met elkaar verbinden. Het verrijkt
het leef- en groeigebied van vissen en amfibieën, maar
ook van veel soorten vlinders en vogels. Zij vinden
hun weg bij de vlechthagen, struwelen, poelen en het
riet die langs de waterloop komen. Het versterkt de
beleving en maakt het gebied aantrekkelijker voor een
ommetje of een meerdaagse wandeling.

4. Water(kwaliteit) A2
Veel water stroomt vanaf de A2 in de Groote Waterloop.
Dit maakt de waterkwaliteit zeer matig en levert beperkingen op voor de ecologische ontwikkeling en het
ecologisch functioneren. Met behulp van de watermachines zoekt men naar mogelijkheden om de kwaliteit
te verbeteren. Denk hierbij aan toepassing van cleantech-mogelijkheden, zoals zuivering via de driehoeksmossel, vloeivoelden of helofytenfiltering. Een andere
optie is afkoppeling van water in de vorm van inzijging.
Dit levert ook een bijdrage aan klimaatadaptatie (zie
punt 3).
Financiering
Totale projectkosten zijn op € 1.274.000,- geraamd.
De bijdrage die vanuit het uitvoeringsprogramma
Mozaïek Dommelvallei gewenst wordt is € 275.000,-.
Voor de overige € 999.000,- zijn Gemeente Boxtel,
Waterschap de Dommel, GOB en Brabants Landschap
beoogde financiers.
Integrale opgave
De natuur- en landschapsdoelen zijn gecombineerd
met de noodzaak tot klimaatadaptatie. De gebiedsontwikkeling wordt versterkt door deze te integreren met
andere initiatieven zoals woningbouw en recreatie.
Hiervoor zijn de volgende kansen in kaart gebracht:
1. Projecten waterrecreatie (diverse ontwikkelingen)
De realisatie van de natuur- en landschapsdoelen
maken het gebied toeristisch en recreatief gezien
aantrekkelijker. Om dit te benutten zijn via andere
kanalen al verschillende toeristisch recreatieve projecten in ontwikkeling. Dit kan worden versterkt door
recreatieve waterplekken te creëren die zich richten op
verblijf (bijvoorbeeld picknick), spelen en educatie. Dit
gebeurt in samenhang en ter versterking met andere
ontwikkelingen in het gebied, zoals de komst van een
NS-wandelroute tussen Boxtel en Best, de terugkeer
van het edelhert, de realisatie van bezoekerscentrum
D’n Liempdsen Herd en de in ontwikkeling zijnde
binnen- en buitenspeeltuin Het Gouden Woud aan
de Hamsestraat.

2. Bouwplan Hamsestraat – Roderweg
Voor het gebied Hamsestraat – Roderweg is een
bouwplan in ontwikkeling. De realisatie van de natte
verbindingszone en de recreatieve ontwikkelingen,
vergroten de kansen om hier een landschappelijke,
duurzame, kwalitatief hoogwaardige woonomgeving
te creëren. Met de plannen wil de gemeente ook
inspelen op klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door
maximaal lokaal bufferen van hemelwater en zuivering
van water via bijvoorbeeld helofytenfilters of andere
cleantech-mogelijkheden.
3. Klimaatadaptatie Liempde
De riolering in Liempde is niet toegerust op de gevolgen
van de klimaatveranderingen. Nu al is er sprake van
wateroverlast en overstorten van het riool. Binnen dit
project zoekt de gemeente naar oplossingen die inspelen op de klimaatveranderingen, maar tegelijkertijd
bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit. Denk
hierbij aan vloeiweides of wadi’s of uitbreiding van het
nog bestaande slotenstelsel. De gebeurt in samenspraak
met en betrokkenheid van inwoners en ondernemers.

Uitvoering
Het gaat om een complexe en meerjarige aanpak
met verschillende onderdelen en verschillende
verantwoordelijke partners. De realisatie van de
natuur- en landschapsdoelen kan redelijk snel (in de
loop van 2016, begin 2017) worden gestart. Voor de
overige onderdelen worden afzonderlijke plannen
opgesteld.
Maatschappelijk doelbereik
Natuur, klimaatadaptatie, landschap, cultuurhistorie,
waterkwaliteit, technologische innovatie, recreatie,
woningbouw en leefbaarheid.
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gedaan op samenwerking met en eigen initiatieven
van burgers en bedrijven.

3. Biopolus Strijp-S
Initiatiefnemer
Gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel, Philips
en bouwbedrijf VolkerWessels.
Aanleiding
De afvoer van ons afval- en rioleringswater is al decennialang goed geregeld. Het water wordt ondergronds
en bijna onzichtbaar via rioleringen naar de rioolwaterzuivering van het waterschap getransporteerd. Specialisten van gemeenten en waterschappen hebben een
hoge kennis om de overlast van dit afvalwater tot een
minimum te beperken en tot een hoog rendement van
de rioolwaterzuivering te komen. Het is zó goed geregeld dat de meeste bewoners zich daarom nauwelijks
bewust zijn wat zij aan afvalwater produceren en hoe
zij kunnen bijdragen om deze hoeveelheid afvalwater
te beperken. Tegelijkertijd leggen internationale afspraken eisen op om de waterkwaliteit in onze rivieren, beken, vennen, sloten en meren verder te verbeteren. Nieuwe kennis geeft daarbij nieuwe inzichten
in nieuwe stoffen die ons milieu en onze gezondheid
bedreigen, zoals medicijnresten. Het rendement van de
waterzuiveringen moet beter, terwijl de beschikbare
budgetten lager worden. Het moet beter èn goedkoper.
Daarbij worden steeds meer relaties gelegd met plannen die bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving (zowel op het schaalniveau van het eigen huis
tot het niveau van wijken, steden en regio’s), aan onze
gezondheid, aan duurzaamheid en hergebruik van afvalstoffen en aan het bewustzijn en de betrokkenheid
van burgers. De overheid doet het niet meer alleen.
Er wordt steeds meer een beroep

Projectomschrijving
Bij het concept van Biopolus wordt het afvalwater al
op straat- of wijkniveau gezuiverd. Het gaat dus niet
volledig naar de rioolwaterzuivering, maar wordt ter
plaatse gezuiverd en hergebruikt. Biopolus verbindt
nieuwe zuiveringstechnieken, gebaseerd op de inzet
van planten en hun wortels in combinatie met techniek. Het is een uitgangspunt dat perfect aansluit bij
de principes van sociale innovatie en de circulaire
economie. Er zijn daarvoor allerlei mogelijkheden,
bijvoorbeeld afvalstoffen omzetten in grondstoffen en
er een afnemer in het gebied voor vinden, verticale
landbouw en natuur creëren in stedelijk gebied of
een botanische tuin in een park creëren waarvan de
wortels het water zuiveren. Biopolus is dus geen louter
technische oplossing met grote zuiveringsinstallaties,
maar biedt kansen op maatwerk in waterzuivering
en de verwerking van afval- naar grondstoffen. De
resultaten tot op heden zijn veelbelovend. Daarbij kan
Biopolus ook toegepast worden in fraaie ingepaste
stads- en landschapsontwerpen, in parken, straten
en wijken. Zo draagt het bij aan de kwaliteit van het
gebied en aan betrokkenheid van bewoners.
Een beknopt overzicht van de voordelen:
• Open innovatie die beantwoordt aan vrijwel
alle waterdoelen van het waterschap.
• Inzicht in nieuwe vormen van waterzuivering,
centraal en decentraal.
• Afvalstoffen worden waardevolle grondstoffen.
• Het vergroot de belevingswaarde, betrokkenheid en
(water)bewustzijn van omgeving en burgers.
• Sluiting van kringlopen door duurzame,
levensvatbare oplossingen.
De gemeente Eindhoven werkt nu samen met
waterschap De Dommel en een brede coalitie aan
de toepassing en uitwerking van Biopolus in een
proeftuin. De initiatiefnemers willen dit toepassen in

Strijp-S. Ze werken niet alleen samen met de drie O’s,
overheid, onderwijs en ondernemers, maar betrekken ook media, cultuur en burgers bij de plannen.
Samen zoeken ze naar manieren om de kringloop van
het water te sluiten. Het gaat om oplossingen waar
ook echt behoefte aan is. De ambities zijn hoog. Juist
daarom kiezen ze voor proeftuinen met een levensvatbaar verdienmodel. Het lukt alleen als het concept zich
op lange tijd kan blijven doorontwikkelen. Hoe meer
innovaties, hoe groter de kans dat de wereld
echt verandert.
Biopolus en de watermachines van Mozaïek Brabant
Bij Biopolus en Strijp-S zijn de volgende machines van
toepassing:
1. Herontwikkeling Industrie - Watermanagement Stedelijk klimaat
5. Suburbaan wonen - Watermanagement Stadslandbouw
6. Innovatieve industrie - Watermanagement Stedelijk klimaat.
Maatschappelijk doelbereik
Klimaatadaptatie, waterkwaliteit, milieu, circulaire
economie, sociale innovatie, technologie, educatie.
Financiering
Projectkosten zijn begroot op € 2.800.000.
De initiatiefnemers staan garant voor de investering,
de begroting is reeds rond. Desondanks koppelen de
initiatiefnemers het project graag aan het uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei.
Uitvoering
Start uitvoering is gepland voor eind 2017.
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4. Molen ter Steen
Initiatiefnemer
Stichting Molen ter Steen.
Aanleiding
In Middelrode, op de grens met Heeswijk, stond de
Watermolen ter Steen. De watermolen is gebouwd in
1344 en was in bezit van de hertog van Brabant. Na
enige wisseling van eigenaren, is de watermolen in
1819 gekocht door het Rijk en werd het grotendeels
gesloopt. Het molenhuis van Watermolen ter Steen
bleef wel overeind, maar is intussen gedateerd en
verwaarloosd. Daar wil Stichting Molen ter Steen met
dit project verandering in brengen. De stichting wil het
molenhuis opknappen, zodat de cultuurhistorische beleving versterkt wordt. Daarnaast wil de stichting een
waterrad maken om energie op te wekken. Ook richten
de initiatiefnemers zich op het toeristisch aanbod in
het gebied en willen ze in het molenhuis een atelier/
leerwerkplaats ontwikkelen voor leerlingen van het
VMBO- onderwijs. In plaats van alleen het opknappen
van het molenhuis, is er dus een integrale opgave van
gemaakt en wordt het thema water gekoppeld aan
natuur- en cultuurhistorie, duurzame energie, toerisme
en onderwijs.
Projectomschrijving
Dit project richt zich op meerdere deelprojecten. De
eerste opgave is het opknappen van het molenhuis.
Om het project uit te voeren, gaan de initiatiefnemers
een erfpachtovereenkomst afsluiten met de stichting
Van den Bogaerde (Kasteel Heeswijk).

Onderwijs
Eén van de werkzaamheden is het maken van een
atelier/leerwerkplaats in het molenhuis voor leerlingen
van het Elde College in Schijndel (VMBO). Mogelijk
kunnen hier op termijn ook andere scholen gebruik van
maken. Het is de bedoeling om zowel theoretisch als
praktijkgericht onderwijs te bieden. Dit wordt vanuit
cultuurhistorisch en ecologisch perspectief ingevuld,
met speciale aandacht voor de watermolen en het
opwekken van (duurzame) energie. Onderdeel van het
project is namelijk het bouwen van een waterrad om
energie op te wekken.

Natuur- en cultuurhistorische waarden
Tot slot richt het project zich ook op het verder uitbaten
van de natuur-/cultuurhistorische waarden van het
bestaande Aa-gebied, bijvoorbeeld door wandelroutes
uit te zetten en toeristen en recreanten de mogelijkheid te bieden om het molenhuis met het waterrad te
bezoeken met een informatieve rondleiding. Daarom is
ook een expositie-/vergaderruimte voorzien. Daarnaast komen er ook rondleidingen en excursies door
het gebied. Hier wordt in samenwerking met Stichting
Kasteel Heeswijk meer invulling aan gegeven. Kasteelruïne Seldensate wordt ook betrokken in het plan.
Momenteel werken de initiatiefnemers aan de
volgende activiteiten:

-

-

Het benaderen van belanghebbenden en
samenwerkingspartners, zoals het Elde College,
de Academy for Leisure (NHTV, Breda), HAS,
Stichting Kasteel Heeswijk, een energieopwekkingsbedrijf, Waterschap Aa en Maas,
omwonenden, een bouwbedrijf(loopt) en overleg
met partijen als stichting Beleefbare Cultuurhistorie
Het Groene Woud, Streekhuis Groene Woud,
Rabobank Hart van de Meierij, het gemeentebestuur van Sint-Michielsgestel, Rijksdienst Cultureel
Erfgoed en Heidemij/Arcadis.
Verkennen van subsidiemogelijkheden bij onder
andere Prins Bernard Cultuurfonds, VSB-fonds,
gemeente Sint-Michielsgestel, Heidemij, RCE,
Rabobank Hart van de Meierij (Rabo Coöperatief
Dividend), provincie Noord-Brabant, Molenstichting
Noord-Brabant, DOE-fonds, Slingsby van Hoven
fonds, Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland, Nationaal
Restauratiefonds voor Noord-Brabant en het Oranje
Fonds. Er zijn nog de nodige aanvragen te doen bij
genoemde (en niet-genoemde) fondsen.

maakt het mogelijk om het natuurgebied onder water
te zetten zonder dat dit overlast veroorzaakt bij omwonenden. Daarnaast zijn er ook plannen voor het nabijgelegen landgoed Seldensate. Hier komt een nieuwe
brug voor wandelaars en fietsers (en een oude burg bij
het Gewadsepad wordt verwijderd). Mogelijk komt er
ook een pomp om overtollig water weg te pompen.
Tot slot krijgt ook het bosperceel een opknapbeurt.
Pilotproject Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Er is een link gelegd met het project ‘Watererfgoed’
van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hierbij zijn
ook Waterschap Aa en Maas en Heemkundekring De
Plaets betrokken. Het centrale thema in het project is
‘watermolenlandschap’. De natuur- en cultuurhistorische waarden van Watermolen ter Steen en het
omliggende landschap worden in kaart gebracht,
waarna een plan van aanpak wordt gemaakt om het
landschap vanuit het perspectief van watererfgoed
opnieuw in te richten. Mogelijk kunnen daar HAS en
NHTV bij betrokken worden.

De stichting is via Streekhuis Het Groene Woud in de afronding van een realistisch en onderbouwd projectplan
met daarbij een beheer- en exploitatieplan voor Molen
ter Steen. De overeenkomst met de stichting Van den
Bogaerde wordt op korte termijn formeel geregeld
(concept-versie wordt formeel contract). In de afrondingsfase worden alle relevantie partners betrokken.
Na afronding van het plan kan de stichting officieel naar
buiten treden en verder werken aan verdere subsidieaanvragen. De initiatiefnemers hopen in september
2016 te kunnen starten.
Plannen waterschap Aa en Maas (Dynamisch Beekdal)
Naast het project van stichting Molen ter Steen heeft
ook Waterschap Aa en Maas plannen voor het gebied
waar de voormalige watermolen stond. Een vervallen
brug over de Leijgraaf, die ter hoogte van het molenhuis staat, wordt vernieuwd. In Middelrode wordt de
Aa aangesloten op een oude meander. De tuinen die
grenzen aan een meander worden opgehoogd. Dit

De eigen financiering en die van derde financiers
bedraagt € 81.000,-. Concreet benodigd bedrag via
Mozaïek Dommelvallei is (afgerond) € 150.000,-.
Naar verwachting is jaarlijks circa € 5.000,- nodig om
de watermolen te exploiteren. Het projectplan voorziet
hierin.
Uitvoering
Op dit moment wordt er gewerkt aan de volgende
zaken die nodig zijn om van start te gaan:
- De formele overeenkomst met stichting Van den
Bogaerde (wordt snel geregeld).
- Afstemming met de gemeente Sint-Michielsgestel
over het realiseren van een atelier/leerwerkplaats
en expositie-/vergaderruimte in het Molenhuis
(via een afwijking in het bestemmingsplan
buitengebied), een garantiestelling van € 49.500,voor het project en het op termijn aanwijzen van
de gerealiseerde watermolen als gemeentelijk
monument (ligt op dit moment bij het college
van B&W van de gemeente Sint-Michielsgestel).
Start uitvoering staat gepland voor eind 2016.
Maatschappelijk doelbereik
Cultuurhistorie, natuur, duurzame energie, recreatie,
leefbaarheid en educatie.

Financiering
De totale projectkosten zijn geraamd op € 231.000,-.
De kosten zijn opgesplitst in vijf delen:
1. Opstellen projectplan € 5.000,2. Verbouw molenhuis: € 76.100,3. Molenrad en ‘generator’: € 104.850,4. Multifunctionele ruimte: € 40.000,5. Bewerken omliggende grond € 5.000,-.
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centrum liggen er nog veel kansen. Het centrum staat
op deze plek nog met de rug naar de Dommel. Wie het
gebied niet kent kan het bestaan van de waterkrachtcentrale aldaar niet bevroeden. De betrokken partijen
zien kansen om dit gebied een zelfde allure te geven
als waterrijk park aan het centrum.  

5. Watertuin de Beemden
Sint-Michielsgestel
Initiatiefnemer
Gemeente Sint-Michielsgestel en Waterschap De
Dommel, i.s.m. Energie coöperatie Dommelstroom,
Natuurgroep Gestel en Brabants Landschap.
Aanleiding
Het centrum van Sint-Michielsgestel maakt een
ware transformatie door waaraan verschillende
ontwikkelingen bijdragen:
• Het centrumplan wordt ten uitvoer gebracht.
• Er is een nieuwe voetgangersbrug over de Dommel,
die de beleefbaarheid van de Dommel sterk heeft
verbeterd.
• Nabij de voetgangersbrug is een nieuwe
natuurspeeltuin aangelegd, een prachtig voorbeeld
van een geslaagd burgerinitiatief.
• Momenteel bouwt de Energiecoöperatie
Dommelstroom haar waterkrachtcentrale.
Naast de financiële bijdrage van de gemeente
Sint-Michielsgestel, Het Groene Woud, de Rabobank
en de Stichting DOEN, hebben 450 leden
gezamenlijk het benodigde bedrag bijeengebracht.
• Gekoppeld aan bovenstaande ontwikkelingen zijn
de ecologische verbindingen aan weerszijde van
de Dommel versterkt.
Niet overal rondom het centrum zijn de ruimtelijke
relaties optimaal. Tussen de Waterkrachtcentrale en het

Projectomschrijving
De volgende kansen worden gezien. In samenwerking
moet worden onderzocht of deze ook daadwerkelijk tot
een gebiedsontwikkeling volgens het gedachtegoed
van MozaïekBrabant kunnen leiden:
De leden van de Energiecoöperatie Dommelstroom
hebben de wens uitgesproken dat de waterkrachtcentrale
behalve voor wandelaars, ook bereikbaar is voor fietsers,
rolstoelgebruikers en eventueel waterrecreanten. In
samenwerking met Brabants Landschap kunnen routes
ook over de andere oever van de Dommel worden
doorgetrokken. Naast de bereikbaarheid is ook de
beleefbaarheid een punt van aandacht.
Ook vanuit het direct aan het plangebied gelegen
zorgcentrum is behoefte aan verbetering van de
recreatiemogelijkheden. Vooral voorzieningen voor
dementerenden zijn gewenst.
De gemeente Sint-Michielsgestel ziet op deze plek
kansen voor waterberging. De komende twintig jaar,
koppelt zij in samenwerking met waterschappen
De Dommel en Aa en Maas, het hemelwater in haar
dorpen af. Dit levert meerdere voordelen op. Doordat
de druk op het rioolsysteem afneemt, verlaagt de kans
op overstorten en dus op water(overlast). Daarnaast
blijft het water langer in het gebied waardoor tegelijkertijd de verdroging en de kansen op wateroverlast
benedenstrooms (‘s-Hertogenbosch) afnemen. Tenslotte bespaart het ook  kosten, want er hoeft minder
water gezuiverd te worden. Technisch onderzoek heeft
uitgewezen dat deze locatie bijzonder kansrijk is.
Het centrumplan wordt momenteel gerealiseerd.

chines van MozaïekBrabant toegepast worden:
1. Herontwikkeling industrie - Watermanagement Stedelijk klimaat.
De watertuin is van groot belang voor het watermanagement in het stedelijk gebied. Groene gebieden met
veel ruimte voor water hebben bovendien een gunstige
invloed op het microklimaat van het stedelijk gebied
bijvoorbeeld in temperatuur en luchtvochtigheid.
2. Verblijfsrecreatie - Watermanagement Agrotoerisme.
De watertuin is een aantrekkelijk uitloopgebied voor de
inwoners en bezoekers van het centrum. Dit gaat niet
om verblijfsrecreatie, maar wel ruimte voor ontspanning
en welbevinden aansluitend aan de directe woonomgeving.
Financiering
De geraamde projectkosten bedragen € 290.000,-.
De eigen financiering en die van derde financiers
bedraagt € 145.000,-. De bijdrage die vanuit het
uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei gewenst
wordt is € 145.000,-.
Een deel van de originele planvorming is echter vooruit
geschoven. Dat betreft de overzijde van de Schijndelseweg, tussen de Schijndelseweg en de Dommel. Er
liggen beleidsdoelstellingen voor het verlengen van de
ecologische verbindingszone aan de Dommel. Daarnaast
liggen er ook plannen voor eventueel appartementenbouw. Een harde voorwaarde hiervoor is dat de open
relatie tussen Dommel en centrum, en de cultuurhistorische drie-eenheid van dorp (Gestel), beekdal (Beemden) en rivier (Dommel) hersteld wordt. Het inzichtelijk maken van de afgekoppelde waterstromen richting
de Dommel kunnen voor een symbolische, educatieve,
cultuurhistorische en ruimtelijke link zorgen tussen
centrum en Dommel. Ook hier liggen kansen voor het
verknopen van belangen rondom het watersysteem.

Educatie kan als een rode draad door het geheel lopen.
De waterkrachtcentrale, de aanwezige vispassage,
aanwezige natuurwaarden, de afkoppeling en waterberging, een eventuele helofytenfilter en het cultuurhistorische ensemble van Gestel, Beemden en Dommel
hebben allen grote educatieve waarde. Natuurgroep
Gestel geeft er nu al haar rondleidingen.
Deze kunnen in de toekomst dus nog veel interessanter
worden. Ook kindcentrum de Ellips heeft duurzaamheid
en milieu-educatie hoog in het vaandel staan.
Watermachines
Er liggen kansen voor meerdere watermachines, maar
vooral de combinatie van water en recreatie ligt voor
de hand. Bij dit project kunnen de volgende waterma-

Uitvoering
Het projectplan is naar verwachting in december 2016
afgerond. Daadwerkelijke afkoppeling van de riolering
gebeurt vanaf 2021. Het afgekoppelde water moet
dan terecht kunnen in de watertuin. De partijen willen
op korte termijn (2016) de eerste investeringen in de
paden uitvoeren, zodat de waterkrachtcentrale bij de
opening (waarschijnlijk december) bereikbaar is voor
rolstoelers.
Maatschappelijk doelbereik
Klimaatadaptatie, educatie, recreatie, zorg, natuur,
duurzame energie, leefbaarheid, cultuurhistorie en
centrumontwikkeling.
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ëerd waarop het verhaal van de plek wordt verteld
door de inrichting (successievelden met dommelnatuur,
parkeren tussen elzensingels) en waarop spelen en
natuur wordt gecombineerd.

6. ’t Laar Sint Oedenrode
Initiatiefnemer
Gemeente Sint-Oedenrode
Aanleiding
Cultuurhistorie, groen- en natuurwaarden zijn uitgeroepen tot dé identiteitspijlers van Sint-Oedenrode.
Dit project, de herinrichting van gebied ’t Laar, draagt
bij aan de versterking van deze identiteitswaarden.
In ‘t Laar ligt de Knoptoren. De Knoptoren betreft
van oudsher een markant herkenningspunt van
Sint-Oedenrode. Na de realisatie van de A50 heeft de
gemeenschap de Knoptoren ‘herontdekt’ als icoon van
het dorp. Het herinrichten van het gebied versterkt niet
alleen de plaatselijke beeldwaarde(n), maar zorgt ook
voor een sterke verbinding met de overige groen- en
natuurgebieden en de met zorg gesitueerde bebouwing.
Daarnaast zorgt het voor een kwaliteitsimpuls van het
unieke Rooise mozaïeklandschap.
Projectomschrijving
Binnen ’t Laar zijn verschillende opgaven te onderscheiden die in een totaal visie/inrichtingsplan worden
opgenomen. Hieronder staan enkele van de opgaven
en eerste ideeën weergeven.
Voor het gebied rondom de Knoptoren zijn in het
verleden meerdere visies opgesteld (kunstcommissie,
BRO, Floris Alkemade, Okko projecten, Van Wanrooij en
Cuijpers Advies). De gemene deler in deze projecten,
is dat de Dommel actief betrokken is bij de omgeving
van de Knoptoren. De inrichtingsvisie voor het gebied
speelt hierop in. Er wordt een recreatief eiland gecre-

In de nabijheid van Sint-Oedenrode moeten maatregelen getroffen worden om wateroverlast te voorkomen.
In het gebied ’t Laar ligt een inlaatopgave (koppelen
Dommel aan tracé zuidelijke bypass, ter hoogte van
het Diependaal). Daarbij vormt ook de toekomst van
agrariërs een belangrijk aandachtspunt (een groot
deel van het gebied bestaat in de huidige situatie uit
maisland). Voor dit gebied is een aanlokkend toekomstbeeld nodig.
’t Laar vormt een schakel (voor mens, dier en natuur)
tussen Sint-Oedenrode en Dommelbeemden en Moerkuilen. De A50 vormt hier een fysieke barrière. Ook
hier is een aanlokkend toekomstbeeld nodig waarin
mens, natuur en water samen de barrièrewerking van
de A50 overwinnen.

een belangrijk onderdeel van de kralensnoer van
natuurplekken in Sint-Oedenrode en de omgeving.
Uitvoering
Een start wordt gemaakt met de onderdoorgang van de
A50. Daarna komen de andere projectonderdelen aan
de orde.
Financiering
De geraamde projectkosten bedragen € 760.000,-.
De eigen financiering en die van derde financiers
bedraagt € 380.000,-. De bijdrage die vanuit het
uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei gewenst
wordt is € 380.000,-.
Maatschappelijk doelbereik
Recreatie, natuur, klimaatadaptatie en cultuurhistorie.
Principeprofiel Pannenhoefse Brug
De uitvoering van dit laatste onderdeel kan op korte
termijn van start gaan. De onderdoorgang van de A50,
die ’t Laar met de Dommelbeemden en Moerkuilen
verbindt, bestaat uit de Dommel en een pad. De
onderdoorgang is donker en niet aantrekkelijk voor
bijvoorbeeld fietsers en wandelaars. Onderstaande
profielen laten zien hoe de onderdoorgang kan worden
verbeterd.
De opwaardering van de onderdoorgang heeft als
doel om de verbinding te versterken. De verbinding is
essentieel in het unieke weefsel waarin bebouwing,
natuur en platteland als een mozaïek naadloos in
elkaar passen. De opwaardering maakt de onderdoorgang aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars
en versterkt de relatie tussen Sint-Oedenrode en het
buitengebied. Tevens worden bezoekers bewust van
het fraaie karakter van de Dommel, maar ook van de
verschillende natuur- en landschapstypen aan weerzijde
van de A50. Daarnaast vormt het als faunaverbinding

Voorstel
Pannenhoefse Brug
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robuuste noordelijke bypass is zowel technisch als
ruimtelijk lastig. De zuidelijke bypass lost volgens de
onderzoeker de voorziene waterproblemen wel op en
biedt interessante meerwaarden.

7. Zuidelijke by-pass van de Dommel
Initiatiefnemer
Gemeente Sint-Oedenrode en Waterschap De Dommel.
Aanleiding
De gemeente Sint-Oedenrode en Waterschap de
Dommel staan voor de opgave om Sint-Oedenrode in
de toekomst te beschermen tegen wateroverlast in
het centrum. In het onderzoek naar de haalbaarheid
en meerwaarde van de hoogwatervoorziening, is de
opgave verbreed naar een integrale Mozaïek-aanpak.
De maatregelen zijn niet alleen ter bescherming voor
de hoogwaterproblematiek, want inmiddels is ook
(blijkens een recent klimaatonderzoek) verdroging een
toekomstig waterprobleem. De oplossingen daartoe
dragen bij aan de Mozaïek-ambities om ecologischeen landschappelijke meerwaarden en voordelen voor
agrarisch grondgebruik, boomkwekerijen en recreatie
te realiseren. Begin 2016 is door ontwerp- en adviesbureau Elings een onderzoek uitgevoerd naar de
effecten, kansen en consequenties van een integrale
benadering ten opzichte van een sectorale aanpak.
Projectomschrijving
Een eerder voorgestelde oplossing voor de wateroverlast is het aanleggen van oeverkades in de bebouwde
en historische omgeving van de kern Sint-Oedenrode.
Deze aanpak is een sectoraaltechnische oplossing,
maar gaat voorbij aan het oplossen van de eerder
geschetste verdrogingsproblemen en doet afbreuk aan
de historische en landschappelijke kernwaarden van
het centrum. Alternatieve oplossingen zijn onderzocht
in het maken van een noordelijke en zuidelijke bypass
rond de kern Sint-Oedenrode. Het realiseren van een

Met de realisatie van de zuidelijke bypass komt het
herbenutten van een middeleeuwse wallenstructuur in
beeld. Een vanuit historisch perspectief bijzonder gebied
ten zuiden van de kern Sint-Oedenrode. Het gaat om
een eeuwenoud, vermoedelijk door mensenhanden gemaakt landschappelijk systeem voor waterbeheersing.
Op dit moment spelen er nog verschillende vragen over
de functie van het systeem. Gaat het om een landweer,
een methode om ongewenste indringers te weren, had
het een functie ter bescherming tegen water of lag het
er juist om een stuk grond bepaalde perioden kunstmatig te bevloeien met water? Daar moet nader historisch
onderzoek antwoord op geven. De realisatie van een
zuidelijke bypass geeft niet alleen oplossingen ter
voorkoming van wateroverlast in het centrum, maar
kan ook innovatieve oplossingen bieden voor de toekomstige verdroging (maatregelen klimaatadaptatie).
Daarnaast levert deze optie ook cultuurhistorische,
landschappelijke en toeristisch-recreatieve meerwaarden op. Inwoners en bedrijven in het gebied zijn via
interviews en gesprekken betrokken bij dit onderzoek.
Het project geeft voldoende aanknopingspunten tot
betrokkenheid, participatie en uitvoering.
Er moet nog een bestuurlijke keuze gemaakt worden
tussen enerzijds de aanleg van kades en anderzijds de
integrale en klimaatbestendige oplossing volgens de uitgangspunten van Mozaïek Dommelvallei. Om een goed
overwogen keuze te maken, is een raming gemaakt van
beide uitwerkingen. De kosten voor bypasses zijn een
veelvoud hoger dan de kosten voor de aanleg van de
kades. In de raming over de aanleg van de kades zijn
alleen niet alle kostenposten in beeld gebracht. De betrokken overheden zijn enthousiast over de Mozaïek-oplossingen, maar willen eerst nader onderzoek naar de
technische en financiële haalbaarheid en de ruimtelijke,
ecologische en economische meerwaarden.

Momenteel wordt er gewerkt aan de volgende
activiteiten:
1. Een verdieping op het historisch onderzoek naar de
middeleeuwse wallenstructuur (het studievoorstel
ligt klaar). Waarschijnlijk zal het project daarna
zelfstandig voortgezet worden of mogelijk onderdeel uit gaan maken van het project biografie van
de Dommel.
2. Het verder onderzoeken van de zuidelijke bypass
met inbreng van innovatieve ‘waterbeheersystemen op maat’, zoals bijvoorbeeld tijdelijke
opslag van water ter gebruik in droge periodes.
3. Het verder uitwerken van de financiële consequenties van beide oplossingsrichtingen en de
meerwaarde van een integrale aanpak.
4. Op welke wijze kunnen we ondernemers en
inwoners intensief bij deze duurzame oplossingsrichting betrekken Watermachines
Aan de hand van de watermachines is gekeken naar
mogelijke ontwikkelkansen met reëel duurzamere oplossingen. De initiatiefnemers zien zowel kansen voor
bewoners, boomtelers, landbouw, recreatieondernemers, bezoekers en wetenschappers. De getallen 1 t/m
6 in het onderstaande plaatje corresponderen met de
watermachines. Dit is slechts een indicatie. De letters A
t/m D hebben de volgende betekenissen:
A. Waterveiligheid: het sluisje bij de Hapert wordt weer
functioneel gemaakt en zorgt ervoor dat piekbelasting
op de Dommel afgeleid kan worden naar de historische
waterstructuur. Er worden retentiegebieden ingericht.
B. De historische structuur wordt hersteld, opnieuw
ingericht en zichtbaar gemaakt. De structuur is als
landschappelijk monument van grote historische waarde en biedt ook kansen op het gebied van toerisme en
recreatie.
C. De veranderende waterhuishouding verbetert in het
hele gebied de natuurwaarde, waardoor ook het
recreatief gebruik een impuls kan krijgen.
D. Idem aan C.

Figuur 1 - Het plangebied met een verwijzing naar de watermachines
Financiering
De geraamde projectkosten bedragen € 14.690.000,-. De eigen financiering en die van derde financiers bedraagt
€ 7.345.000,-. Er is een aanvraag voor Life+-subsidie ingediend. De bijdrage die vanuit het uitvoeringsprogramma
Mozaïek Dommelvallei gewenst wordt is € 7.345.000,-.
Uitvoering
Als de keuze gaat naar de zuidelijke bypass, kan waarschijnlijk op korte termijn de realisatie van bassins/wallen
starten. Belangrijk aspect hierbij is de medewerking van grondeigenaren.
Maatschappelijk doelbereik
Klimaatadaptatie, cultuurhistorie, economie & technologische innovatie (boomkwekerijen), natuur, recreatie en
leefbaarheid
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Een eerste verkenning leverde een kansrijk perspectief
op: de Dungense Polder lijkt geschikt om de waterstromen te scheiden en functies (deels) te verplaatsen naar
(hydrologisch) geschiktere locaties. Zo kan waardevol
kwelwater benut worden voor natuur, overtollig water geborgen worden en komt de juiste hoeveelheid
water op het juiste moment beschikbaar voor agrarisch
gebruik. Hier liggen kansen voor realisatie van een
klimaatbestendig watersysteem waarin watertypen
gescheiden worden en mogelijkheden biedt voor het
vasthouden van water en waterhouderij.  

8. Dungense Polder
Initiatiefnemer
Gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Aanleiding
Dit project biedt de water-bouwsteen voor de integrale
visie op de Dungense Polder. Het opstellen van de integrale visie is al gestart. Het doel is om te komen tot een
optimale ontwikkeling van de Dungense Polder vanuit
natuur, landbouw, recreatie, water, cultuurhistorie en de
overkoepelende relatie tussen stad en land. Het project
is onderdeel van De Groene Delta en draagt bij aan de
ambitie (Waterplan gemeente ’s-Hertogenbosch) om
te komen tot een klimaatbestendig, robuust en mooi
watersysteem.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is trekker van dit project.
De belangen om dit project te realiseren liggen in de
opgave om een ecologische verbindingszone te realiseren, de vragen van de gebruikers van de polder en de
aanzienlijke grondeigendommen. Realisatie is alleen
en juist mogelijk in een samenwerking met bewoners,
beheerders en gebruikers van het gebied. De realisatie
biedt een toekomstperspectief voor de agrariërs en
ondernemers in de polder. Daarbij biedt het ook ontwikkelkansen voor biodiversiteit, kwel gerelateerde
natuur en weidevogels. in het proces is veel ruimte voor
een open aanpak. Zo krijgen creatieve, innovatieve en
vernieuwende ideeën optimaal de ruimte.
Projectomschrijving
Het doel van het project is het opstellen van een
uitvoeringsprogramma voor het ontwikkelen van een
optimaal watersysteem in de Dungense Polder. De
optimalisatie richt zich op natuur, landbouw en overige
watergerelateerde functies. Dit vormt een belangrijke
bouwsteen voor de integrale visie op de Dungense
Polder.
De initiatiefnemers hanteren de volgende visie en
ambities:
• Het resulterende watersysteem is klimaatbestendig;
• De uiteindelijke oplossing voldoet zo optimaal
mogelijk aan alle eisen, wensen en behoeftes voor
de verschillende functies en in de onderlinge relaties.
• Er mag geen afwenteling plaatsvinden van

•

•

•

•

problemen naar gebieden buiten het plangebied,
zoals aan- en afvoer van water. Daarbij is het
ideaalbeeld een gebied dat zijn eigen water
vasthoudt en benut;
De verschillen in zowel kwantiteit en kwaliteit als
tijd/seizoen van het oppervlaktewater en
grondwater worden onderkend en optimaal benut
voor de verschillende functies (door o.a. sparen,
vasthouden, aan- en afvoer, scheiden en verdelen.
Met bijvoorbeeld een eigen watersysteem voor
natuur en voor een tuinder/kweker met ander
water dan voor een melkveehouder).
Het resulterende watersysteem is duurzaam in
onderhoud. Het streven is een robuust systeem dat
minimaal onderhoud vergt, met minimale inzet van
pompen en minimale inspanning voor (maai)beheer.
Het resultaat voor alle betrokkenen staat voorop
en niet de bestaande beleidsdoelen of richtlijnen.
Ze geven de richting aan, maar hoeven niet altijd
de uiteindelijke doorslag te geven. Deze open
filosofie biedt ruimte voor creatieve oplossingen en
innovaties.

Alle direct belanghebbenden (mogen en kunnen)
participeren in het project. Met een lage drempel
om mee te doen, streven we naar maximale
betrokkenheid.

In dit project is nog een aantal grote stappen te ondernemen. Eerst gaan de initiatiefnemers aan de slag met
de volgende acties
1. Het in beeld brengen van watervragen en
-behoeften voor functies (bestaand of beoogd).
2. Het in beeld brengen van het aanbod van water
(kwaliteit, kwantiteit, tijd/seizoen en locatie).
De informatie voor deze fasen volgt uit expert
judgement en gebiedskennis van betrokkenen.
De resultaten worden in een workshop getoetst en
aangevuld. Ze vormen het vertrekpunt voor de
volgende stappen.
3. Het ontwikkelen van opties en oplossingsrichtingen.
4. Het ontwerpen van een optimaal watersysteem
met alle betrokkenen.
5. Het opstellen van een uitvoerings- en maatregelenplan, inclusief kostenraming en dekking.
6. De uitvoering. Dit gebeurt naar verwachting
gefaseerd over meerdere jaren.
Organisatie
Gemeente ’s-Hertogenbosch is trekker van dit project.
Daarbij zijn de volgende partners betrokken:
• Gemeente Sint-Michielsgestel
• Waterschap De Dommel
• ZLTO/Hertogboeren (lokale boeren; eventueel
ondersteund vanuit ZLTO)
• Lokale verenigingen en belangengroepen,
waaronder natuurorganisaties, bewoners
en gebruikers
• Gebruikers van de Meerse plas en omgeving,
waaronder motorcross-, duik- en visvereniging
en mogelijk een potentiële exploitant.
Inspiratie en ondersteuning:
• Brabants Landschap, in de rol van professionals
met kennis van waterbeheer en weidevogelbeheer

•
•

Waterschap Aa en Maas (afstemming en gebiedskennis via Bart Verhoeven)
Gebiedskenners (later te bepalen)

Financiering
De geraamde projectkosten voor de eerste vijf stappen
bedragen circa € 30.000, - (exclusief ureninzet leden
projectteam). De eigen financiering en van de projectpartners bedraagt € 22.500,-. De bijdrage die vanuit het
uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei gewenst
wordt is € 7.500,-. Daarnaast wordt inzet en medewerking van diverse partners gevraagd.
Als voorbereiding voor de realisatie, is vast een eerste
indicatieve schatting gemaakt van de kosten voor realisatie. De geraamde projectkosten voor realisatie bedragen circa € 1.500.000,-. De beoogde eigen financiering
en van de projectpartners bedraagt € 750.000,-. De
bijdrage die vanuit het uitvoeringsprogramma Mozaïek
Dommelvallei gewenst wordt is € 750.000,-.
Een definitieve kostenraming voor de uitvoering kan pas
in stap 5 worden opgesteld.
Eventuele terugkerende kosten voor beheer moeten in
de planfase afgedekt worden met afspraken.
Maatschappelijk doelbereik
Natuur, klimaatadaptatie, waterkwaliteit, landbouw,
economie, recreatie, cultuurhistorie en innovatie
(watersysteem).

1 Waterhouderij: een samenwerkingsverband van waterhouders en
watervragers in een gebied om de vraag en het aanbod van beschikbaar zoetwater zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De partijen
bereiken dit door het bufferen van neerslagoverschotten in de winter
en het gebruik van deze overschotten in de zomer wanneer ‘geen’ of
beperkt andere bronnen beschikbaar zijn. bron: website Stowa
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b. Door het inrichten van de beoogde golfbaan
ontstaat een groene buffer en landschappelijkrecreatieve inpassing tussen de nieuwe woonlocatie
Sonniuspark, het bos- en natuurgebied en het
relatief open agrarische landschap (Sonse Heide)
ten noorden van Son en Breugel.
Met de watermachines 3, 4 en 5 van MozaïekBrabant
wordt de planontwikkeling integraal vormgegeven.

9. Golfbaan Sonniuswijk
Initiatiefnemer
Gemeente Son en Breugel
Aanleiding
De gemeente Son en Breugel heeft plannen om de
golfbaan van Golfclub Son te verplaatsen naar Sonniuswijk. De huidige golfbaan ligt ingeklemd tussen
woningen en sportvelden en biedt daarnaast niet
voldoende capaciteit voor het aantal geïnteresseerden.
De beoogde locatie ligt op de grens van een agrarisch/
landelijk gebied en de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). Hier bevindt zich onder meer bos- en natuurgebied Oud Meer. Met de verplaatsing en het zoeken van
een meerwaarde van meervoudige Mozaïekoplossingen,
ontstaan de volgende gebiedskansen:
a. Van west naar oost bevinden zich de hoger gelegen
Sonse Heide, de A50 en het Dommeldal. Met name
op de plek waar de beoogde golfbaan komt, is de
waterhuishouding verstoord (wateroverlast op het
hoger gelegen gebied). Dit leidt tot problemen voor
zowel agrariërs als ook het aangrenzende bos- en
natuurgebied. De opgave is daardoor verbreed naar
een integrale aanpak gericht op recreatievoorzieningen, natuurontwikkeling en waterhuishouding.

Projectomschrijving
De beoogde locatie grenst aan de weg Sonniuswijk en
de A50. Het plangebied van de golfbaan is circa 32,5
hectare groot. Een gedeelte van de golfbaan reikt over
intensief gebruikte landbouwpercelen en een gedeelte
van het plan reikt over de Ecologische Hoofdstructuur.
De ingrepen in de Ecologische Hoofdstructuur worden
gecompenseerd met de ontwikkeling van nieuwe
natuur op een groot deel van de agrarische gronden.
Daarnaast krijgt een gedeelte van de bestaande Ecologische Hoofdstructuur een kwaliteitsverbetering.
Heide- en vennengebied
De beoogde locatie is een gebied waar oorspronkelijk
veel heidevelden en vennen voorkomen. Het plan voor
de ontwikkeling van de golfbaan biedt kansen om de
oorspronkelijk aanwezige heidevelden en vennen terug te brengen. Het sluit aan op de historische opbouw
van het gebied en daarbij kunnen de vennen bijdragen
aan een betere waterhuishouding. Hierdoor komen er
namelijk meer mogelijkheden om het hemelwater op
te vangen.
Natuurontwikkeling
Een private partij heeft een eerste ontwerp gemaakt
voor de golfbaan. Bij de planontwikkeling- en realisatie wordt onder meer de lokale golfclub betrokken.
Naast de randvoorwaarden voor een golfterrein,
zijn hierin ook verwachtingen op het gebied van
natuurontwikkeling meegenomen. In ecologisch
opzicht is het van belang dat de combinatie van bos,
struweel, heide, moerasoevers, open ruimten en
ruigten duidelijk aanwezig is. Daarnaast vormt ook

de overgang van openheid naar dichte mantel- en
zoomvegetaties een belangrijk punt. Met de inrichting
wordt tevens rekening gehouden met het handhaven
en versterken van de lokale biodiversiteit. De golfbaan
ontwikkelt zich tot leefgebied voor dieren als struweelvogels, kleine zoogdieren, amfibieën en insecten. Aantal

karakteristieke beelden (impressies) ; project Sonniuswijk Son en Breugel

Experimenteerruimte
Het beleid sluit in beginsel nieuwe ontwikkelingen
binnen de Ecologische Hoofdstructuur uit. Alleen met
toepassing van de saldobenadering is een golfbaan op
deze locatie wellicht mogelijk te maken.
Financiering
De geraamde projectkosten bedragen € 6.600.000,-.
De eigen financiering en die van derde financiers
bedraagt € 6.200.000,-. De bijdrage die vanuit het
uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei gewenst
wordt is € 400.000,-.
Maatschappelijk doelbereik
Recreatie, natuur, klimaatadaptatie, landbouw en
economie.  

NAAR: Vennen en
waterberging

NAAR: Heide
en infiltratie

VAN: Strakke scheiding
en akkerland

VAN: Lage
ecologische waarde

NAAR: Kartelende scheiding
en heidegebied

NAAR: Hoge
ecologoische waarde
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en zorgde voor nieuwe samenwerkingsverbanden
tussen partijen.
Al met al is dit voldoende aanleiding om ook in de
provincie Noord-Brabant een landschapsbiografie te
maken van het stroomgebied van de Dommel.

10. Biografie van de Dommel
Initiatiefnemer
Stichting Brabantse Bronnen.
Aanleiding
In 2015 is de landschapsbiografie van de Drentsche Aa
verschenen. Hieraan is door deskundigen, studenten en
vrijwilligers gedurende een aantal jaren gewerkt onder
leiding van hoogleraar Theo Spek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Dit meesterwerk is de aanleiding en het voorbeeld om
ook voor het Dommeldal een vergelijkbaar resultaat
te maken. Tijdens de cursus Cultuurlandschappen van
Noord-Brabant, georganiseerd in mei 2016 door Rijksuniversiteit Groningen en Streekhuis Het Groene Woud,
bleek dat op verschillende vlakken over het gebied nog
kennis ontbreekt. Kennis die nodig is voor het opstellen van een landschapsbiografie en die door onderzoeken van zowel deskundigen als studenten en vrijwilligers achterhaald kan worden. Door dit project krijgt
niet alleen erfgoed een impuls, maar het levert ook
voordelen op voor ondernemers in het stroomgebied,
inwoners, toeristen en recreanten. Het stroomgebied
van de Dommel krijgt meer bekendheid in Nederland.
Naast de landschapsbiografie over de Drentsche Aa,
is ook in de provincie Overijssel een vergelijkbare
landschapsbiografie opgesteld: Atlas van de Vecht.
Deze biografie leverde inspiratie voor initiatieven op

Partners
Er volgen gesprekken met mogelijke partners
over eventuele deelname aan het project.
De initiatiefnemers denken aan:
• Provincie Noord-Brabant
• Waterschap de Dommel
• Brabants Landschap
• Streekhuis Het Groene Woud
• Gemeenten langs de Dommel in Nederland
en België
• Onderwijsinstellingen als Helicon, HAS en
universiteiten als de Rijksuniversiteit Groningen
• Bedrijven in de regio
• Vrijwilligersorganisaties
• Regionaal Landschap Kempen en Maasland (België)
Projectomschrijving
De landschapsbiografie beschrijft de lange levensloop
van het stroomgebied van de Dommel. Het project betreft het hele stroomgebied van de Dommel, inclusief
het Vlaamse deel. Vanaf de eerste geologische processen enkele miljoenen jaren geleden, via de prehistorie
en historische tijd tot en met het moderne landschap
van vandaag en de kansen voor de toekomst. Omdat de beschrijving en het onderzoek zich niet alleen
richten op het verleden, maar ook op het heden en
de toekomst, wordt hiervoor  een watermachinekaart
gemaakt. Uit onderzoek moet blijken hoe de watermachines het landschap en erfgoed kunnen versterken.
Tijdens de onlangs gehouden cursus Cultuurlandschappen van Noord-Brabant kwam naar voren dat er nog
kennis ontbreekt over onder meer bodemopbouw,
oorkondenonderzoek, middeleeuwse agrarische systemen, erfgoed en de opzet van een interdisciplinair
onderzoek om tot een landschapsbiografie te komen.

Om deze kennis te verkrijgen en te delen, wordt een
aantal symposia en manifestaties  gehouden in het
gebied. De kennis verschijnt ook via de biografiepublicatie en websites.
Het vergroten en delen van kennis vormt één van de
belangrijkste pijlers binnen dit project. Hierbij gaat
het ook om samenwerking tussen middelbaar onderwijs (Helicon), hoger onderwijs (HAS) en universiteit
(waaronder Rijksuniversiteit Groningen). Deskundigen
en studenten gaan onderzoeken uitvoeren voor de
landschapsbiografie en deze kennis delen met vrijwilligersorganisaties, die op hun beurt ook gegevens
aanleveren. De uitkomsten en gegevens vormen de
input voor de teksten. Deze worden geschreven door
deskundigen.  
Integrale opgave
Een landschapsbiografie is het resultaat van een interdisciplinair onderzoek. Hierbij worden naast het onderwijs, ook individuele geïnteresseerden en veel vrijwilligers van lokale stichtingen en verenigingen betrokken.
Externe deskundigen en bedrijven werken ook mee
aan de totstandkoming van de landschapsbiografie.
Bijkomend voordeel is dat door de samenwerking met
het onderwijs de kennis over het theoretische model
van de watermachines wordt verspreid.
Uitvoering
Het gaat hierbij om een meerjarige uitvoering (geschat
wordt tweeënhalf à drie jaar). In december 2016 is het
projectplan klaar, zodat het voorjaar/zomer 2017 gebruikt kan worden om de financiering rond te krijgen.
Het project kan na de zomervakantie van 2017 starten.
In het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 worden
met de verschillende onderwijsinstellingen afspraken
gemaakt over de onderzoeken en mogelijkheden van
samenwerking. Eind 2019 of de eerste helft 2020
wordt het project opgeleverd en verschijnt het boek
in een slotmanifestatie, onderzocht wordt of er een
film gemaakt kan worden van het onderzoek en de tot
standkoming van de landschapsbiografie in het gehele
uitvoeringsprogramma.

Financiering
De projectkosten zijn geraamd op € 300.000,-.
Momenteel worden vooruitlopend op het  projectplan
(gereed december 2016) diverse instanties benaderd
voor een mogelijke bijdrage. De gevraagde bijdrage is
afhankelijk van datgene wat andere partijen bijdragen.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat wij € 30.000,- bij
instanties in het land op kunnen halen. Het resterende
bedrag ad. € 270.000,- wordt gevraagd
Maatschappelijk doelbereik
Cultuurhistorie, educatie en recreatie.
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Wateropgave
Naast de verbinding tussen Nuenen-West en het omliggende natuurgebied, speelt er ook een tweede opgave
binnen dit project. De bouw van de nieuwe woonwijk
brengt namelijk een toename van het verhard oppervlakte met zich mee. Het hemelwater kan daardoor
niet meer infiltreren in de bodem. De gemeente
Nuenen zocht naar mogelijkheden om het hemelwater
op een natuurlijke wijze richting de Kleine Dommel te
laten stromen.

11. Groene kernrand Nuenen-West
(natuurpark Nuenen – Eindhoven)
Initiatiefnemer
Gemeente Nuenen
Brabants Landschap
Gemeente Eindhoven
Waterschap De Dommel
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.
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.

Op dit moment wordt het hemelwater in Nuenen-West
via een diepe sloot afgevoerd langs de Europalaan. Het
water loopt snel en zonder belevingswaarde weg. In
de nieuwe opzet wordt het hemelwater via de bodem
afgevoerd. In een normale situatie heeft het water tijd
genoeg om in de bodem te trekken en via natuurlijke
kwel naar de Kleine Dommel te stromen. Bij hevige
regenbuien kan dat niet op deze manier. Het extra
water bij hevige buien loopt in de toekomst via een
noordelijke passage bij de Geer of het Nuenens Broek
naar de Dommel. Via vertraging krijgt het hemelwater
de kans om in de bodem te trekken en als natuurlijk
kwel zijn weg te vervolgen. Aan de zuidzijde komt een
natuurlijke delta ter hoogte van het Wettenseind. Er
is hierbij sprake van een natuurlijke laagte waar het
afstromende water zijn eigen weg vindt. Nabij de be-

bouwing wordt het water gestuurd. In de ecologische
hoofdstructuur gebeurt dat op natuurlijke wijze.
Beide oplossingen (zowel de noordelijke passage als
de natuurlijke delta) hebben een open karakter wat de
beleefbaarheid van het water versterkt.
De wateropgave speelt niet alleen in Nuenen-West,
maar ook in andere delen van de gemeente. De beoogde waterverbindingen als oplossing voor deze opgave
zijn weergeven in figuur 2.

Financiering
De geraamde projectkosten bedragen €  3.000.000,-.
De toegezegde financiering bedraagt € 880.000,-.
De bijdrage die vanuit het uitvoeringsprogramma
Mozaïek Dommelvallei gewenst wordt is € 2.120.000,-.
Uitvoering
Dit project start pas nadat een groot deel van de bouwopgave in Nuenen-West is gerealiseerd. Op sommige
plekken worden wel werkzaamheden opgepakt als de
kans zich voordoet.
Maatschappelijk doelbereik
Klimaatadaptatie, natuur, recreatie en woningbouw.

Herijking van het plan
De wateropgave is later opnieuw onderzocht.
Hiervoor is het plan ‘Wateropgave Herijking Nuenen
West’ opgesteld. In het plan wordt de wateropgave
deels ten westen van de Vorsterdijk/Wetenseind opgelost. Hierover is nog geen definitieve overeenstemming
met het waterschap bereikt. Het ruimtebeslag voor
retentievoorzieningen is op sommige plekken al erg
concreet aangewezen. Ook voor de hiervoor genoemde
doorverbinding/delta naar de Dommel zijn berekeningen
en inpassingen gedaan.
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12. Out-Herlaer – Landschap
van Verbeelding
Initiatiefnemer
Brabants Landschap in samenwerking met Het
Noordbrabants Museum, gemeenten Sint-Michielsgestel en ‘s-Hertogenbosch, waterschap De Dommel,
Staatsbosbeheer, particuliere grondeigenaren,
Hertogboeren, ZLTO.
Aanleiding
Nergens in Nederland is zo’n markante overgang
van een middelgrote, oude cultuurstad naar een rijk
geschakeerd cultuurlandschap als ten zuiden van
‘s-Hertogenbosch. Vanaf de Zuidwal loop je zo het
oude polderlandschap van het Bossche Broek in en van
daaruit naar de landgoederen Pettelaer, Sterrenbosch
en Haanwijk die geflankeerd worden door het fraaie
Dommeldal. Dit oude cultuurlandschap vormt ook de
schakel van ’s Hertogenbosch met het Groene Woud,
het Nationaal Landschap in het groene hart
van Brabant-Stad.
Sinds 2013 vormen het Noordbrabants Museum en het
Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch, het Museumkwartier ‘s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch manifesteert
zich hiermee als kunst- en cultuurstad van allure. Het
uitbouwen van de relatie van de stad met het oude
cultuurlandschap ten zuiden ervan rondom het thema
kunst en cultuur versterkt deze allure.  Dit vormt ook
een authentieke economische drager voor de historische gebouwen die zich op de landgoederen bevinden.

Fotograaf Huub Smeding
Brabants Landschap en de Stichting Adriaans hebben al
een begin gemaakt door de opening van de het atelier
Artists in Residence Sterrenbosch, bij kunstboerderij
Adriaans in 2013. In deze bijzondere werkplaats in een
verbouwde kippenschuur mogen kunstenaars werken
en verblijven en krijgen de kans te exposeren in het
Noordbrabants Museum.
De cultuurhistorische kwaliteit van de landgoederen
Haanwijk, Pettelaer, Sterrenbosch, Out Herlaer en de
reeds genomen initiatieven bieden een unieke kans
om de relatie met de historische kunst- en cultuurstad
’s-Hertogenbosch verder uit te bouwen. Met relatief
geringe investeringen kan hier een Bossche buitenplaats ontstaan die een belangrijke versterking is
van het kunst- en cultuurkarakter dat de stad al heeft.
Particulieren hebben al aangegeven invulling te
willen geven aan een culturele broedplaats of buitenwerkplaats. Ook de historische vaarverbinding van
‘s-Hertogenbosch met Haanwijk via de Dommel, die
reeds aarzelend weer wordt gebruikt, kan daarbij een

belangrijke rol spelen. Daarbij kan gedacht worden
aan een aanlegplaats bij het historische veerhuis Het
Vaantje. Bij Out Herlaer in Sint-Michielsgestel is reeds
een bescheiden aanlegplaats gemaakt.
Het is belangrijk dat betrokken partijen, kunstliefhebbers en –verzamelaars, de handen ineen slaan om te
komen tot een gelijkluidende ontwikkelingsvisie.
Het project bestaat uit drie deelprojecten:
1. Herstel robuust moeraslandschap
2. Kwaliteitsverbetering cultuurhistorisch landschap
3. Ontwikkeling en inrichting kunstbeleving
Projectomschrijving
Een in deze puzzel nog ontbrekend stuk is Out Herlaer,
een bijzondere boerderij met omliggende landerijen.

Verwerving hiervan zorgt ervoor dat Haanwijk, Sterrenbosch en Out Herlaer als één geheel kan worden
beheerd en ingericht waardoor de natuurwaarden (en
belevingswaarde) aanzienlijk toenemen. De provincie
Noord-Brabant denkt mee over de geschetste herbestemming. De plannen van de initiatiefnemers zijn
positief beoordeeld.
Met de beoogde exploitatie van Out Herlaer kan dit bijzondere natuurgebied en het cultuurhistorische erfgoed
behouden blijven en ingezet worden als inspiratieplek.
Na de aankoop van enkele strategisch gelegen percelen
voert Brabants Landschap een groot natuurherstelproject uit. Hierbij wordt ruim 200 hectare natuur langs
de Dommel vernat. Dit projectgebied maakt onderdeel
uit van Natuurnetwerk Brabant (NNB) en Het Groene
Woud. De voorgestelde ontwikkeling maakt het

mogelijk om stad en land op een natuurlijke en organische manier met elkaar te verbinden. In samenwerking
met Waterschap de Dommel zullen diverse maatregelen
worden genomen om het hydrologisch systeem weer op
orde te brengen.
Activiteiten:
• Verwerving Out Herlaer en omliggend NNB
(ca. 30 hectare)
• Inrichting tot natuurgebied (200 hectare)
• Hydrologisch herstel Bossche Broek-zuid
(200 hectare)
• Kwaliteitsverbetering cultuurhistorisch landschap
(waaronder restauratie gebouwen en tuinen,
herbestemming wederopbouwschuur)
• Ontwikkeling en inrichting kunstbeleving
• Toevoegen elementen publieksbeleving en
recreatie (waaronder pontje, inrichting expositie,
educatieve routes)
Uitvoering
Planvorming en verwerving in 2017. De uitvoering staat
gepland van 2018 tot 2023.
Financiering
De geraamde projectkosten bedragen € 11.584.000,-.
De beoogde eigen financiering en van derden bedraagt
€ 7.642.000,-. De provincie heeft haar medewerking
toegezegd en partijen zijn bereid eigen middelen, kennis en capaciteit in het project te investeren. Daarnaast
worden diverse fondsen en het bedrijfsleven benaderd
voor een sponsorbijdrage.De bijdrage die vanuit het
uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei gewenst
wordt is € 3.942.000,Maatschappelijk doelbereik
Natuur (realisatie NNB, realisatie Natte Natuurparel),
cultuurhistorie (opwaardering en herbestemming
rijksmonumentaal erfgoed), recreatie, kunst & cultuur,
waterhuishouding, educatie en economie.

Fotograaf Huub Smeding
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13. Landschapspark De Neul
Initiatiefnemer
Gemeente Sint-Oedenrode
Aanleiding
Den Oel, het huidige De Neul is gelegen in het
noord-westelijk deel van de vrijheid Rode (Oude
Vrijheid: gebied waar de inwoners vrijheidsrechten
kenden). Ten noordwesten van de Oude Vrijheid ligt het
leengoed en latere buurtschap Rijsingen. Ter plaatse
van het huidige Cathalijnepad lag de adellijke hoeve
Ten Noele met meerdere gebouwen en een grachtenstelsel. Het was een van de grootste hoeves van de
Oude Vrijheid aan de Dommel. Ten tijde van de beschrijving der vrijheid St. Oden-Rode (A.C. Brock 1832)
was deze hoeve al niet meer aanwezig. Het gebied De
Neul bestond in de middeleeuwen uit weidegronden.
In de huidige situatie is het gebied ingericht met
(deels) een natuurpark, een berging-bezinkbassin
en helofytenfilter (riolering), een parkeerterrein en
sportvelden. De gemeenteraad heeft recent besloten
om in te zetten op het verplaatsen van de sportvelden
vanwege het natte karakter van het gebied en de
wens om kunstgrasvelden te realiseren.

Projectomschrijving
Door de verplaatsing van de sportvelden ontstaat de
mogelijkheid om De Neul in te richten als een landschapspark met robuuste natuurinrichting overeenkomstig de beginselen van MozaïekBrabant. Ontwikkeling
van natuur, recreatie en cultuurhistorische landschapskwaliteiten staan voorop. Met het toevoegen van
(woon)bebouwing moet uiterst terughoudend worden
omgegaan. Mogelijk dat heel subtiel bebouwing aan
de rand een optie is, maar dat vergt nader onderzoek.
Er ligt ook de mogelijkheid om water op te vangen en
vast te houden voor lokaal gebruik in drogere tijden
(klimaatadaptatie). Het gebied is een recreatieve aantrekkelijke ambiance met recreatieve routes die zowel
in droge als in natte perioden een extra aantrekkingskracht heeft. De herinrichting biedt tevens mogelijkheden voor een nieuwe route die gekoppeld kan worden
aan bestaande routes (waaronder het 1000-jarig woud
pad). Hierdoor ontstaat  een meer compleet routenetwerk. Het landschap vertelt het verhaal ondersteund
met technieken zoals de ‘Brabant vertelt’-app. Ten
tijden van een hoogwaterpiek kunnen bezoekers dit
fenomeen aanschouwen. De natte natuur zorgt tevens
voor vermindering van de stedelijke hittestress die zich
in de toekomst frequenter voordoet.

Doel en randvoorwaarden
Doel van het project is te komen tot een nieuwe
visie op het deelgebied De Neul bij Sint-Oedenrode
met daarin planologisch en economisch haalbare
voorstellen.
Financiering
De geraamde projectkosten bedragen € 6.054.000,. De eigen financiering en die van derde financiers
bedraagt € 3.027.000,-. De bijdrage die vanuit het
uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei gewenst
wordt is € 3.027.000,-.
Uitvoering
Hiervoor wordt een planning opgesteld.
Maatschappelijk doelbereik
Natuur, landschap, cultuurhistorie en klimaatadaptatie.
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15. herinrichting stroomgebied
Dungense Loop
Initiatiefnemer
Stichting Oude Aa-dal.

14. Kasterense Watermolen
Initiatiefnemer
Stichting Kasterense Watermolens.

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 recreatieve 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.

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.

16. Binnendommeltjes Boxtel
Initiatiefnemer:
Gemeente Boxtel.
Boxtel is ontstaan tussen de Dommel en de Binnendommeltjes en op korte afstand van de hoger gelegen Kampina. Om diverse redenen zijn de vroegere
Binnendommeltjes gedempt. De begrijpelijke grens
tussen het historische hart (Boxtel binnen) en de latere

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 van cultuurhistorie.

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

19. Het Duits Lijntje Verbindt
Initiatiefnemer
Gemeente Meierijstad en Waterschap Aa en Maas .

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 is een samenwerking tussen gemeenten,
het waterschap en de terreinbeheerders.

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 gemeente
Meierijstad verkent de mogelijkheden om in het beekdal doelen op het gebied van natuur, landschap, recreatie en landbouw te verbinden.

20. Samenwerking rondom
winning Veghel
Initiatiefnemer:
BrabantWater, Waterschap Aa en Maas en Gemeente
Meierijstad.
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
Initiatiefnemer
Gemeente Nuenen, Brabants Landschap, gemeente
Son en Breugel, gemeente Eindhoven, Waterschap
De Dommel.
Het Dommeldal tussen Nuenen, Eindhoven en Son
en Breugel staat bekend als een fraai landschap met
bijzondere cultuurhistorische waarden. Helaas staat de
kwaliteit van het gebied, mede door verstedelijking,
infrastructuur en moderne landbouw, sterk onder druk.

22. Waterspitsmuis Beeksche Waterloop
Initiatiefnemer
Natuurgroep Gestel, in samenwerking met Brabants
Landschap, Waterschap De Dommel en Gemeente
Sint-Michielsgestel.
Het inrichten van het perceel aan de Beeksche Waterloop gericht op de waterspitsmuis is een initiatief van
Natuurgroep Gestel. Acties zijn de aanleg van een amfibiënpoel, enkele beplantingen en maken van ruimte
voor oeverbegroeiing, vooruitlopend op de realisatie
van een natte EVZ. Uitvoering gaat in 2017 van start, en
kan de aanleiding vormen voor de ontwikkeling van een
integraal project. Particulieren met eigendommen aan
de Beeksche Waterloop kunnen eenvoudig aansluiten,
omdat het om eenvoudige ingrepen gaat.
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MozaïekDommelvallei is een netwerk van mensen
en organisaties die gezamenlijk tot realisatie van een
vergezicht willen komen. Het nationaal opererende
Innovatieprogramma NederlandBovenWater heeft, op
basis van tachtig praktijken van gebiedsontwikkelingprocessen, onderzoeksmethoden ontwikkeld. Aan de
hand van een aantal driehoeken kunnen de verschillende rollen in het gebiedsproces geduid worden.

Realisator
- De realisatie gebeurd middels een reeks
uitvoeringsprojecten. Aan ieder project werkt een
projectteam van particulieren, ondernemers,
stichtingen, onderwijs en overheden (voornamelijk
gemeenten en waterschappen). De trekkersrol is
per project bepaald.

Initiator

Facilitator

Initiator
- Brabantstad, Provincie Noord-Brabant en
de Waterschappen zijn de initiators van de
ontwikkeling van het planningsmodel
MozaïekBrabant geweest.
- De initiatiefgroep MozaïekDommelvallei is de
initiator van de concretisering en realisatie van
het planningsmodel in de Dommelvallei tussen
Eindhoven en Den Bosch.

Realisator

Facilitator
- De manifestpartners zijn de facilitatoren in het
gebiedsontwikkelingsproces Dommelvallei.
Zij zetten zich in om beperkingen en blokkades
weg te nemen en bevorderen de benodigde
verbindingen binnen het netwerk;. Ook ondersteunen zij projectteams;
- De manifestpartners worden  vertegenwoordigd in
een stuurgroep. Zij nemen voortgangsbeslissingen
en bewaken de voortgang op hoofdlijnen.

Moeten

Moeten
- Provincie, Brabantstad en de Brabantse Waterschappen hebben in het kader van MozaïekBrabant
de noodzaak vastgesteld om tot een andere
planningsmodel te komen om Brabant sterk te
houden;
- Waterschappen en Provincie hebben aanvullende
meer sectorale maatschappelijke taken,
bijvoorbeeld in het anders inrichten van het
watersysteem t.b.v. klimaatadaptatie, realisatie van
het natuurnetwerk, duurzame stadsontwikkeling
en vergroten van de leefbaarheid;
- Bovenstaande opgaven hebben ook hun
doorwerking op andere manifestpartners zoals de
streeknetwerken, gemeenten en BrabantWater.
Willen
- De initiatiefgroep (met daarin naast professionele
vrijwilligers, ook vertegenwoordigers van
gemeenten, waterschappen en streeknetwerken)
willen aan de slag met deze uitdaging.
Ze ontmoeten daarbij veel enthousiasme van
manifestpartners en onderwijs, maar ook stichtingen
en ondernemers die kansen zien voor
uitvoeringsprojecten;
Kunnen
- Met kennis, middelen, netwerk, en politieke
beslismacht staan provincie, waterschappen,
streeknetwerken en gemeenten ten dienste aan
het kunnen;
- De tijd van blauwdrukplanning is echter voorbij,
overheden kunnen het niet alleen. Burgers,
stichtingen en ondernemers trekken de uitvoering
in projecten en werken mee aan de realisatie van
overheidsdoelen.

Willen

Inhoud

Kunnen

Proces

Procedure

Inhoud
- Sectorale kennis op het gebied van bijvoorbeeld water, landinrichting en organisatiemanagement is ruimschoots
aanwezig bij provincie, waterschappen, gemeenten en onderwijsinstellingen
- Locatiespecifieke kennis is adequaat aanwezig bij de burgers, stichtingen en ondernemers die projecten uitvoeren;
Proces
- De initiatiefgroep zet zich in om het proces te stroomlijnen  en wordt daarbij ondersteund door de streeknetwerken,
en waar nodig de overige manifestpartners;
Procedure
- Gemeenten, waterschappen en provincie zijn de leidende partijen met betrekking tot procedures. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, vergunningen en subsidies.
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Groene Delta van ’s-Hertogenbosch
De Gemeente ’s-Hertogenbosch investeert al geruime
tijd in het groene gebied in en rondom de stad. Ruim
twintig locaties krijgen onder de noemer De Groene
Delta een opknapbeurt. Veel projecten zoals bijvoorbeeld het majeure project Kanaalpark zijn al gerealiseerd, maar veel projecten liggen nog in de planning.
De waterkundige kwaliteiten vormen een belangrijk
onderdeel van de Groene Delta, zeker gezien de ligging
van de stad in het stroomgebied (het ‘afvoerputje’).
De gemeente is ondertekenaar van het manifest en er
zal dan ook zeker overlap en samenwerking ontstaan.

Naast het initiatief Mozaïek Dommelvallei zijn er ook
andere gebiedsontwikkelingstrajecten die direct of
indirect werken aan het versterken van de blauwe
structuur van de Dommel. Partijen staan niet stil.
Europese subsidie-aanvragen worden voorbereid en er
wordt bijvoorbeeld aanspraak gemaakt op gelden van
het Groen Ontwikkelfonds Brabant. In de gesprekken
zijn meerdere kansrijke ontwikkelingen gesignaleerd.
Het is zaak deze verder uit te werken en met elkaar te
verbinden en daarbij  win-win-kansen aan te grijpen.
Uit onderstaande kaart ontstaat er een beeld van de
Dommel die van bron tot monding in ontwikkeling is.
Gebiedsontwikkeling streeknetwerk
Boven-Dommel
In het Streeknetwerk Boven-Dommel is een LIFE+
aanvraag ingediend onder de naam Groote Heide.
Natuurherstel, natuurontwikkeling en het vergroten
van de zichtbaarheid van het gebied staan centraal.
Interessant is dat daarmee de link naar de Belgische
zijde van de Dommel gelegd is. Dit opent wegen naar
een internationale samenwerking die niet alleen in de
huidige Life+-aanvraag, maar ook tot ver daarna voor
openingen kan zorgen voor uitvoeringsprojecten in het
gehele stroomgebied van de Dommel.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL),
HOWABO EN Blues in the Marshes
Naast de gebiedsontwikkeling Dommelstroom aan
de zuidkant, zijn er ook gebiedsontwikkelingen aan
de noordwestzijde. Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat (GOL) is een gebiedsvisie voor het gebied
op en langs de A59 tussen aansluiting 46 “Engelen”
en de N261 (Provinciale weg van Waalwijk naar
Tilburg). Beoogde doelstellingen zijn verwoord voor
de integrale verbetering van hoogwater - bescherming,
verkeer, landschap en ecologie, landbouw en recreatie.
Gemeente Heusden werkt in het GOL samen met gemeenten ’s-Hertogenbosch en Waalwijk. Natuurontwikkeling rondom de Baardwijkse Overlaat en de Vughtse
Gement maakt deel uit van het GOL. Deze plekken zijn
van oudsher de plekken waar overtollig water om de
stad ’s-Hertogenbosch geleid werd. Momenteel wordt
de Vughtse Gement weer herontwikkeld als waterbergingsgebied onder de noemer Hoog Waterbescherming
`s-Hertogenbosch (HoWaBo). Hand in hand met HoWaBo
verbetert Natuurmonumenten met behulp van Europees geld (Life+) ook de zeldzame blauwe graslanden
in de Moerputten en Vlijmens Ven, de enige plek in
Nederland waar het Pimpernelblauwtje nog voorkomt.
Dit project heet ‘Blues in the marshes’. Ook nu nog
kan de waterkundige (kwantitatief en kwalitatief) en
ecologische kwaliteit van deze overlaatgebieden niet
los gezien worden van het water van de Dommel.

Knooppunt Veghel en Duits Lijntje
Aan de rand van het plangebied Mozaiek Dommelvallei, in Veghel komen een aantal trajecten samen.
Er liggen rondom Veghel kansen vanuit centrumontwikkeling, omlegging N279, ontwikkeling Foodpark
en het versterken groenblauwe structuren. Deze zijn
samengevoegd onder de noemer Veghels Knooppunt.
Het eeuwenoude spoortraject Duits Lijntje loopt vanuit
Boxtel, via Schijndel en Veghel tot over de Nederlandse
grens bij Gennep, en tot ver in Duitsland. Rondom
het Duits Lijntje wordt ingezet op historie, recreatie,
en natuurontwikkeling. Dwarsverbindingen tussen
Mozaiek Dommelvallei, Veghels Knooppunt en Duits
Lijntje liggen voor de hand.
Visie Langs de Aa
Het Aa-dal strekt zich uit van Beek en Donk tot
’s-Hertogenbosch. De gemeenten in het gebied langs
de Aa en het waterschap Aa en Maas stellen een visie
op voor het beekdal. Deze visie geeft antwoord op de
ruimtelijke opgaven van de toekomst, zoals meer ruimte
voor waterberging, verbeterde recreatiemogelijkheden
en het verhogen van de natuurwaarden langs de Aa.

een zelfde mate van ecologische kwaliteit wordt ingezet (te concretiseren in doelsoorten), dan wordt het
ook eenvoudiger om de randvoorwaarden te organiseren om deze standaard te handhaven (bijvoorbeeld in
middelen, communicatie etc…);
- Internationale samenwerking en daarbij behorende
financiële stromen;
- Met Groote Heide, Mozaïek Dommelvallei, De Groene
Delta, HoWaBo  en GOL ontstaat er een ontwikkeling
van de totale Dommel. Een eenduidig geluid richting
provincie kan dit gebied sterk op de kaart zetten.
Bijvoorbeeld de aanmerking als proeftuin voor een
nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling in de Brabantse
Omgevingsvisie, een wens vanuit Mozaïek Dommelvallei. Ook de andere projecten kunnen hier de meerwaarde uit destilleren.

Samen en apart, van bron tot monding
Er wordt onmiskenbaar van bron tot monding aan de
blauwe structuur de Dommel gewerkt. Alle  gebiedsontwikkelingen kennen ieder hun eigen insteek en  
dynamiek en zullen deze als uitgangspunt nemen.
Maar een aantal uitdagingen en kansen zijn samen
krachtiger op te pakken. Waar ligt dan die samenwerking die iedereen ook afzonderlijk sterker maakt?
Door de samenwerking te organiseren als één grote
gebiedsontwikkeling tussen Maas en Kempen via o.a.
de Dommelvallei worden deuren geopend die anders
gesloten blijven. Ook ontstaat er een samenhang die
niet ophoudt aan de andere kant van de eigen gemeentegrens. Denk hierbij ter inspiratie aan:
- De afstemming van een ecologische standaard voor
de Dommel. Wanneer in het gehele stroomgebied op
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