
                                

 

Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei 

Informatieblad: Projectnaam invullen 

 

1 Projectnaam 

De Laar / Slotjes en Burcht De Heeren van Rode  

We vinden deze namen mooi en toepasselijk mocht er iets doorgaan dan willen het deze naam gaan geven 

2 Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie 

 Naam organisatie: 

Contactpersoon: Ingrid van de Meerakker 

Mailadres: ingrid@vdmeerakker.nl 

Telefoon: 06-13342870 

3 Partners waarmee in het project wordt samengewerkt 

 Het project wordt in samenwerking met de volgende partijen gerealiseerd: 

Gemeente Meierijstad 

Projectontwikkelaar ????  

Architect & Landschapsarchitect 

Erfgoedspecialist tbv inpassing voormalig Slotje (archeologisch onderzoek interpreteren).  

Waterschap de Dommel (waterberging en beheerder Dommel) 

Roois Landschap ? 

Stichting Knoptoren 

 

4 Locatie 

 Gemeente:  

Overzichtskaart bijvoegen (zie bijlage) 

 

5 Aanleiding  

 Sanering en herbestemming landbouwbedrijf naar passende functies in ‘t Laar 

6 Doel  

 Het agrarisch bedrijf (opstallen en percelen) omzetten naar bestemming wonen, verblijfsrecreatie   

Planontwikkeling herbestemming complex (met verdienmodel): 

Capaciteit nieuwe functies in overleg 

Inpassing voormalig slotje De Laar in architectuur (omgeving en bouwwerk i.c.m. verblijfsaccomodatie) 

-    Toevoegen beperkte woonbestemming (wonen en mantelzorg) 

Landschappelijke omgeving zoekgebied herinrichting en inpassing met natuur, landschap, waterberging en 

extensieve (wandel)recreatie. 

 

7 Beschrijving  

 Herbestemming landbouwbedrijf naar Wonen,  Mantelzorgwoningen, Verblijven, Erfgoedinpassing 

(baseren op  archeologisch onderzoek Bureau RAAP met inpassing bestaande boerderij) 

Omvorming landbouwpercelen Ca 11 ha totaal complex voor inpassing landschap, natuur en recreatie (en 

eventueel waterberging).  

Overige vraagstukken: 

Geluidseisen a50 

Mogelijkheden tot recreatieve ontsluiting Raaijmakers en dit complex via Dommel 

Deadline sanering landbouwactiviteiten in planontwikkeling aanpassen   

 

Uit te voeren werkzaamheden en beoogde resultaten (SMART): 

Kaders voor verdere planontwikkeling (capaciteiten herbestemming) 

Ontwerp en exploitatie-onderzoek gebiedsontwikkeling  

Vergunningsaanvaregn  

Indien mogelijk invoegen tekening/schets/kaartje (zie bijlage).  

 



                                

 

8 Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen 

 Het gebied ’t Laar heeft een belangrijk icoon De Knoptoren als referentie, met bescherming van uit- en 

doorzichten in een open beekdal van de Dommel. Met het plan willen we aansluiten op dit landschap, 

recreatie en waterberging in dit gebied.  

9 Meekoppelkansen met andere projecten 

 Met buurman Raaijmakers is een intentie uitgesproken  

10 Uitvoeringsperiode 

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

   

11 Stand van zaken 

  

12 Geraamde kosten 

  

13 Beoogde financiering 

  

14 Opmerkingen 

  

15 Beoogde rol van Mozaïek Dommelvallei 

  

16 Bijdrage aan Global Goals 

 

 Zie: http https://www.globalgoals.org/15-life-on-lands://www.globalgoals.org/ - Nr. 13 

(Climate action): voorbeeld voor afmeting 

 

https://www.globalgoals.org/

