
                                

 

Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei 
Informatieblad: Ten Hout – Sint-Oedenrode 

 

1 Projectnaam 

Ten Hout – Sint-Oedenrode 

2 Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie 

 Naam organisatie: Eigenaar landbouwcomplex Houtsestraat. 

Contactpersoon: Rob Aarts  

Mailadres: rob.aarts5@gmail.com 

Telefoon: +31 6 38 92 94 38 

3 Partners waarmee in het project wordt samengewerkt 

 Gemeente Meierijstad 

Waterschap De Dommel 

Aangrenzende grondeigenaren 

Roois Landschap 

Landschapsarchitect 

Evt: Zorginstellingen/Woonmeij 

Evt: GroenOntwikkelfondsBrabant 

4 Locatie 

 Gemeente: gemeente Meierijstad 

Gebiedskaartje 

  
 

5 Aanleiding  

 Plan tot omvorming landbouwbedrijf (gebouwen en kavels) naar meervoudige functies zoals wonen, 

natuur, recreëren en zorg. 

6 Doel  

 Op het landbouwperceel stond het voormalige slotje Ten Hout. Het inpassen van dit historisch belangrijke 

slotje tegen de natuurrijke omgeving van Diependaal , het toevoegen van natuur op een groot deel van het 



                                

 

complex in combinatie met waterberging (plan Zuidelijke Zoetwatervoorziening) zal een meerwaarde voor 

Diependaal als geheel en Sint-Oedenrode als toeristische plaats met historische waarden geven. 

7 Beschrijving  

 Uit te voeren werkzaamheden en beoogde resultaten (SMART): 

1. Opstellen gedragen ontwikkelingsmodel (verkennen procedureel pad, meerwaarde gebied, 

financiering en exploitabel). 

2.  Fasegewijze uitvoering van sanering landbouw en realisatie nieuwe functies 

8 Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen 

 Bijdragen aan klimaatbestendige omgeving 

Sint-Oedenrode als groene toeristische gemeente verrijken 

Gecombineerde functies van recreatie-, woon- en zorggemeenschap in de transitie van het landelijk 

gebied. 

9 Meekoppelkansen met andere projecten 

 - Aansluiten op plannen waterschap en gemeente in Zoetwatervoorzieningen 

- Aansluiten op aanpalend zorgcomplex 

- Gemeentelijke herinrichtingsplannen Diependaal 

10 Uitvoeringsperiode 

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

   

11 Stand van zaken 

 In eerder gemeentelijk overleg de (on)mogelijkheden, haalbaarheid en meekoppelkansen van herinrichting 

buitengebied Sint-Oedenrode voorgelegd. Daartoe zijn enige modellen tot effectieve herontwikkeling 

geopperd.  

12 Geraamde kosten 

 Nog niet aan de orde in deze verkenningsfase 

13 Beoogde financiering 

 Onderdeel van deze verkenningsfase: 
- Partnerschap zoeken  
- Bestaande regelingen 

14 Opmerkingen 

  

15 Beoogde rol van Mozaïek Dommelvallei 

 Op basis van de door de eigenaar opgestelde ontwikkelingsgedachte voeden van een haalbare 

herbestemming: 

- Inpassing erfgoed slotje als meerwaarde voor omgeving 

- Natuurbestemming van een belangrijk deel van het areaal 

- Passende ruimtelijke en landschappelijke inrichting van complex voor (verblijfs)recreatie, wonen, 

zorg en natuur  

- Effectief model voor ontwikkeling en realisatie (overheidsbeleid, samenwerking aanliggende 

eigenaren): Landgoedconcept, Rood voor Groen, Ruimte voor Ruimte. 

- Mogelijke cofinanciering en overheidsondersteuning proces bij planuitwerking  

16 Bijdrage aan Global Goals 

 

 Zie: https://www.globalgoals.org/ : Nr. 3, 4, 6, 13, 15 en 16  

 

https://www.globalgoals.org/

