
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IABR 2018-2020, Delta Atelier: Biodiversiteit en Water, 27 juni 2018 

IABR begint op stoom te komen 
 
Als lid van de initiatiefgroep Mozaïek 
Dommelvallei was Anja de Wit van 
Waterschap De Dommel op 27 juni 
aanwezig op het Delta Atelier van het 
IABR (Internationale Architectuur 
Biennale Rotterdam).  
Curatoren van de IABR zijn het college 
van Rijksbouwmeesters van Nederland 
en België, waaronder Floris Alkemade 
als Rijksbouwmeester voor de fysieke 
leefomgeving in Nederland. Tijdens het 
atelier werden verschillende casussen 
besproken die in België en Nederland 
(aangeduid als ‘de Delta’) met het 
thema biodiversiteit en water te maken 
hadden.  
 
 
 

Bij iedere casus werd de ‘missing link’ tussen de 
nagestreefde doelen en ambitie en het concreet 
uitvoeren van de maatregelen aangegeven. Mozaïek 
Dommelvallei was een van de besproken casussen.  
 
Anja de Wit: “De discussies waren wel wat abstract en 
conceptueel, maar ik vond het zeer interessant. Parallel 
aan onze sessie was er een sessie over landbouw. Hierin 
is onder meer besproken dat er in de toekomst mogelijk 
andere producenten van voedsel zullen zijn dan we nu 
kennen. Dit vraagt om een systeemtransitie.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curatoren IABR 2018: v.l.n.r.: Joachim Declerck - ingenieur-
architect, Floris Alkemade -Rijksbouwmeester Nederland, Leo 
Van Broeck - Vlaams bouwmeester 

 NIEUWS      juli 2018 

Team Mozaïek Dommelvallei: v.l.n.r. Rinus van der Heijden, Clemens 

Kerstholt, Jan Kerkhof, Anja de Wit (op de rug) en Wout Janssen. 



 
Inzichten uit het Delta Atelier: 

 Als het lukt om initiatieven van onderaf samen te brengen en met elkaar te verbinden op een 
hoger schaalniveau, kan dit resulteren in maatschappelijke dynamiek met een grote 
veranderingskracht. 

 Om effect op het ecosysteem te hebben, is het nodig om op gebiedsniveau doelen te formuleren 
en te sturen op een het vormen van een netwerk van actoren.  

 Vaak gaat het om integrale aanpak waarbij het voor de financiering nodig is om te ontschotten 
en een kostenherverdelingssysteem op te stellen. 

 
IABR 2018-2020 middagsessie High Noon 
Tijdens de lunch hielden Benno Strootman (landschapsarchitect, Rijksadviseur voor de fysieke 
leefomgeving) en Dirk Sijmons (gerenommeerd landschapsarchitect en curator van IABR 2014) hun 
beschouwing op de ontwikkeling van het landschap in de afgelopen decennia.  
 
Anja de Wit: “De landbouw werd 
hierbij aangeduid als de oorzaak 
van het grotendeels verdwijnen 
van het authentieke landschap 
zoals we dit 150 jaar geleden 
kenden. Het was geen blij 
verhaal en ze bepleitten een 
transitie in de landbouw. 
Afsluitend werd gesteld dat om 
een stad met zijn omgeving in 
balans te krijgen, je de drie 
pijlers energie, water en 
biomassa met elkaar in 
evenwicht moet brengen.” 
 
 

Initiatiefgroep versterkt zich 
Om een goede vertegenwoordiging uit het werkgebied Mozaïek Dommelvallei te hebben, versterkt 
de initiatiefgroep zich met betrokken leden die én vernieuwend denken én Mozaïek-ideeën verder 
willen brengen. Afgelopen maand mochten we drie nieuwe leden begroeten die we met behulp van 
een interview graag even voorstellen: 
 

Arie Ras - Planoloog Buitengebied Nuenen 
 
Arie, we hebben het allemaal druk en toch 
neem je tijd om lid te worden.  
“Toen ik werd gevraagd voor de initiatiefgroep 
heb ik meteen ja gezegd. Niet dat ik niets 
anders had te doen, maar ik doe juist dingen 
iets anders. Binnen de wereld van de 
gemeenteambtenaren wordt te weinig over de 
grenzen heen gekeken. Vaak krijgen collega’s 
hiervoor geen ruimte als ze er om vragen.  
Ik ben meer van de stijl om de ruimte te pakken 
en vervolgens aan te tonen dat dit meerwaarde 
heeft voor je eigen werk. 
In Nuenen krijg ik volop de ruimte om integraal en vanuit een breder kader te werken. Het gaat altijd 
om de stip aan de horizon. Ik bepaal de weg er naar toe bewust niet. Je komt altijd onverwachte 

Foto v.l.n.r.: Benno Strootman, Floris Alkemade, Dirk Sijmons. 



zijwegen tegen. Dit kunnen partners zijn of kansen vanuit een verrassende hoek. Soms krijg je hulp 
als je even zelf niets doet, waardoor een project ineens sneller gaat. 
De laatste jaren heb ik zeer positieve ervaringen opgedaan met onderwijsinstellingen zoals de TUe, 
Fontys, HAS Den Bosch en de Design Academie. Veel van de kennis bij deze instituten wordt door 
gemeentes niet benut. Studenten komen soms met oplossingen waar je zelf niet aan denkt.” 

 
Vernieuwing botst soms met snel succes. Waar haal je de motivatie vandaan?  
“Mijn motivatie haal ik uit de Dommel, een beek die ik tweemaal per dag op de fiets kruis. Ik denk 
dan vaak, wij maken ons allemaal heel druk en de beek stroomt rustig door. Dat deed hij al lang 
voordat ik er was en zal dat ook nog lang blijven doen als ik er niet meer ben. Laat ik nu maar werken 
aan het verfraaien van dat prachtige beekdallandschap waardoor meer mensen gaan beseffen dat de 
natuur de basis is van alles en noodzakelijk voor het prettig wonen en werken in de Brainport regio.” 

 
 

Anja de Wit - Strategisch Omgevingsmanager waterschap De Dommel 
 

Anja, jij bent nieuw in de initiatiefgroep. 
Kun je daar iets over vertellen? 
Klopt, ik zit sinds kort in de initiatiefgroep. Ik 
heb daarin de plek van mijn collega Paul van 
Dijk overgenomen. Ik heb sinds half mei de 
functie van strategisch omgevingsmanager 
bij Waterschap De Dommel. Ik heb daarbij de 
opdracht gekregen om te verkennen waar 
energie in het Beneden-Dommel gebied zit 
en daarmee te verbinden op het thema 
water waar mogelijk. Zo kwam ik al gauw uit 
bij Mozaïek Dommelvallei.””  

 
Wat is je achtergrond? 
“Ik ben als fysisch geograaf opgeleid en al sinds 2003 werkzaam bij Waterschap De Dommel op 
allerlei verschillende plekken. De afgelopen twee jaar was ik gedetacheerd bij het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma waar ik ervaring heb opgedaan over het reilen en zeilen van een 
landelijk opererend programma.” 

 
Wat is je eerste indruk? 
“Ik ben onder de indruk van de daadkracht en creativiteit die uitgaat van de initiatiefgroep, een 
beetje onder het mom van ‘waar een wil is, is een weg’. Ik geloof ook erg in de slogan van 
Waterschap De Dommel ‘samen meer waarde geven aan water’ en dat is precies wat er in Mozaïek 
Dommelvallei gebeurt. Die waarde ziet er voor iedereen weer anders uit, dus iedereen geeft daar op 
zijn eigen manier invulling aan. Ik vind het een sterk concept dat in Mozaïek Dommelvallei iedereen 
met ideeën kan komen. Daarbij is het voor ons als waterschap wel spannend om hier op een goede 
manier mee om te gaan en op in te springen. Dat vraagt veel van onze organisatie in durven loslaten 
of snel handelen en besluiten. Ik merk dat daar vanuit Mozaïek Dommelvallei grote behoefte aan is 
en zie het voor mijzelf als uitdaging om daar vanuit onze organisatie aan bij te dragen.” 
 

 

Dick Veen - procesmanager gebiedsontwikkeling gemeente Heusden  
 
Dick, wat drijft jou om lid te worden van de Initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei? 
“Even voor alle duidelijkheid: Bijna vanaf het begin was ik al betrokken bij de initiatiefgroep. Door 
drukke werkzaamheden ben ik er ongeveer een jaartje tussenuit geweest. Even een stukje 
voorgeschiedenis. In 2015 ontstond voor mij de ultieme droom om de Maas te verbinden met de 
Kempen. In de eerste plaats was daarbij ‘een sterk en mooi landschap met grote biodiversiteit’ het 



oogmerk. Daarnaast zag ik ook wel mogelijkheden om gelijktijdig versterking van economie, zorg, 
bereikbaarheid, klimaat, agrarische sector en andere belangen hiermee te dienen.  
In 2016 werd er door het ministerie 
van Economische Zaken de 
verkiezing ‘Nationale Parken van 
Wereldklasse’ uitgeschreven. 
Plotseling ontstond hierdoor een 
geweldige samenwerking tussen 
Nationaal Park De Loonse en 
Drunense Duinen, Nationaal 
Landschap Het Groene Woud, 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat, de regio’s Agrifood 
Capital en Hart van Brabant, 
Brabants Landschap, Vereniging 
Natuurmonumenten en de 
Provincie Noord-Brabant.  
Hieruit ontstond het Van Gogh 
National Park (VGNP).  
Met het Bidbook, dat onder mijn regie tot stand is gekomen, hebben we uiteindelijk een 8e plaats 
gehaald in deze landelijke verkiezing. Belangrijker is het echter, dat er een blijvend goede 
samenwerking is ontstaan in het gebied tussen de Maas en de Kempen, Waalwijk – Tilburg en  
’s-Hertogenbosch – Eindhoven.” 

 
Hoe past Mozaïek Dommelvallei in dit plaatje? 
“Terug naar de droom! Het ‘Manifest Dommelvallei’ was al voor 2016 getekend door 
belanghebbende partijen van Maas tot en met Eindhoven. Dit geeft natuurlijk ook een enorme boost 
aan de realisering van het VGNP. Ditzelfde geldt trouwens ook voor o.a. de Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat, versterking Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, Nationaal 
Landschap Het Groene Woud, Natuur Netwerk Brabant en alle andere landschap-ecologische 
ontwikkelingen. Dat al deze ontwikkelingen en de samenwerking door de provincie Noord-Brabant 
wordt gewaardeerd blijkt wel uit het opnemen van het VGNP in de ‘Voorontwerp Omgevingsvisie’, 
waarin het VGNP wordt geduid als ‘Het Groene Hart’ tussen de vijf grootste Brabantse steden! 
Kortom: Initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei is voor mij een uitstekende organisatie met 
schitterende projecten. Hieraan kan ik – met mijn 40-jarige kennis en ervaring, een positieve bijdrage 
leveren om een toekomstbestendig Van Gogh National Park te bewerkstelligen en daarmee geeft dit 
invulling aan de realisering van mijn droom!” 
 
 

Mozaïek - initiatieven 
Hoewel nog in een initiatieffase noemen we toch even twee mooie initiatieven waarover we in een 
volgende nieuwsbrief verder zullen berichten:  

 De Molenstichting Noord-Brabant heeft haar initiatief ‘Pilot Watermolenlandschappen in Het 
Groene Woud: Toekomstkansen voor watermolens’ aangemeld voor opname in een van de 
komende Werkateliers van Mozaïek Dommelvallei. 

 Een enthousiaste initiatiefgroep heeft haar idee ‘Stroomopwekking Hambrug te Sint-Oedenrode ‘ 
aangemeld. De Initiatiegroep ondersteunt ook dit prille initiatief met haar netwerk en reserveert 
een plek in een van de komende Werkateliers. 

 

Meer informatie? www.dommelmozaiek.nl 
Vragen? mozaiekdommelvallei@gmail.com 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? mozaiekdommelvallei@gmail.com 

Foto gemaakt door Marian de Bonth. 
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