
                                

 

Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei 
Informatieblad: Molenwiel 

 

1 Projectnaam 

Molenwiel met bypasses en ontmoetings- en belevingspunt oostelijke entree Markt 

2 Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie 

 Naam organisatie: Roois Landschap & RCE  

Contactpersoon: Mari Thijssen 

Mailadres: 

Telefoon: 

3 Partners waarmee in het project wordt samengewerkt 

 - Roois Cultureel Erfgoed 

- Roois Landschap 

- Heemkundige Kring De Oude Vrijheid 

- Gemeente Meierijstad 

- Waterschap De Dommel 

- Initiatiefnemer Zuivelfabriek St Oda 

- Eigenaar Albert Heijn & ontwikkelaar Okko 

- Molenstichting 

P 

4 

Locatie 

 Gemeente:  

Overzichtskaart: zie bijlage.  

 

5 Aanleiding  

 Direct aan de oorspronkelijke aanvoer-bypass (ca Passtraat) ligt de Molenwiel, relict van een bijzonder 

Molencomplex Borchmolen met 2 watermolens. Momenteel is om het aanliggende complex de 

planontwikkeling “Verplaatsing Albert Heijn” in procedure. De eigenaar is bereid medewerking te verlenen 

aan het in beeld brengen van dit historische watermolenlandschap.  

6 Doel  

 Momenteel is de Molenwiel een geïsoleerde groene parel bij de oostelijke entree van de Markt. De 

aanvoer (via Sluiswiel) van deze historische wateraanvoer de Molenwiel en de waterafvoer met de 

aanvulling van de informatieve (het molenlandschap De Borchmolen) directe omgeving van de Molenwiel, 

de aanstaande marktreconstructie en het project Droge Voeten Sint-Oedenrode kan bijdragen aan 

versnelling en realisatie van dit initiatief.  

7 Beschrijving  

 Uit te voeren werkzaamheden en beoogde resultaten (SMART): 

Indien mogelijk invoegen tekening/schets/kaartje 

 

8 Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen 

 - De geschiedenis van waterenergie (van verleden naar toekomst= “watermachines’ innovaties)  

9 Meekoppelkansen met andere projecten 

 - Marktreconstructie 

- Verplaatsing Albert Heijn 

-  Droge Voeten Sint-Oedenrode 

10 Uitvoeringsperiode 

 Korte termijn (2020 – 2021) Middellange termijn (2022-2025) Lange termijn (2026 e.v.) 

Onderzoek en Ontwerp  Uitvoering tijdens verplaatsing AH - 

11 Stand van zaken 



                                

 

  

12 Geraamde kosten 

 In deze initiatieffase niet van toepassing 

13 Beoogde financiering 

 - Ergoedbijdragen 
- Partnerschap AH 
- Marktreconstructie 
- Droge Voeten Sint-Oedenrode 
- Zie ook notitie in de bijlage 

14 Opmerkingen 

  

15 Beoogde rol van Mozaïek Dommelvallei 

 - Creativiteit in zoektocht bypasses en info- en ontmoetingsplek Molenwiel 

- Versnelling en inpassen in lopende procedures 

- Mogelijkheden cofinanciering diverse fondsen  

16 Bijdrage aan Global Goals 

 

 Zie: https://www.globalgoals.org/ - Nr. 13 (Climate action): voorbeeld voor afmeting 

 

https://www.globalgoals.org/

