
                                

 

Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei 
Informatieblad: Damianenklooster 

 

1 Projectnaam 

Zorgcomplex Damianenklooster 

2 Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie 

 Naam organisatie: SorgHuys Meierijstad BV 

Contactpersoon: Ilse Staals 

Mailadres: Ilse.staals@focus-vastgoed.nl 

Telefoon: 06 53853582 

3 Partners waarmee in het project wordt samengewerkt 

 - Gemeente Meierijstad 

- Jeugdkliniek Kentra 24 

- Promentis (Specialistische GGZ-instelling voor mensen met verslavings- en/of 
persoonlijkheidsproblemen) 

- Streekpark Kienehoef 

- Damianencentrum 

- Zorgpartijen, hotelketen(s),  

4 Locatie 

 Gemeente: Meierijstad 

 
5 Aanleiding  

 Damianenklooster: Rijksmonument, complex met historische gebouwen en parkomgeving is recentelijk 

aangekocht voor duurzame en meervoudige exploitatie als “zorg-campus/blue-zone” met als basis een 

maatschappelijke bestemming. Uitgangspunt is behoud en instandhouding van het bestaande gebouw 

voor de verre toekomst, restauratie en functie-invulling voor de leegstaande kapel. Herinrichting van het 

terrein van 13,5 ha met aanvullende functies is in zoekfase.  

6 Doel  

 Er is een plan ontwikkeld dat met respect voor de historie en rijksmonumentale status van het 
klooster en het park voorziet in een uniek zorg-, woon-, leef en recreatiecomplex.  



                                

 

De fraaie kapel van het klooster zou aan diverse activiteiten onderdak kunnen bieden. Onder 
meer: 

- Horeca,  
- Conferenties,  
- Cultuur,  
- Theater,  
- Evenementen,  
- Fitness en Wellness. 

Bij de herontwikkeling van het park zijn zorg, wonen en recreatie eveneens richtinggevend, met 
respect voor de historische en landschappelijke waarde. Het plan voorziet in de realisatie van 
(zorg-) woningen, een hotel of Bed & Breakfast met wellness-faciliteiten en recreatiewoningen 
(tiny houses) voor een verblijf in de natuur. Het plan is voorgelegd aan de gemeente Meierijstad 
om de haalbaarheid hiervan te toetsen. 
Het klooster ligt centraal ten opzichte van de recreatiegebieden Vlagheide en Kienehoef. Er wordt 
onderzocht in hoeverre het mogelijk is om deze recreatiegebieden via het kloosterterrein met 
elkaar te verbinden en of het park geheel of gedeeltelijk openbaar toegankelijk kan worden 
gemaakt. 

7 Beschrijving  

 Uit te voeren werkzaamheden en beoogde resultaten (SMART): 

Indien mogelijk invoegen tekening/schets/kaartje  

Bron:  Stan Elings – landschapsarchitect  

 
8 Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen 

 Zie 5 en 6 

9 Meekoppelkansen met andere projecten 

 - Gemeentelijke beleidsvisie Toeristisch-Recreatieve ontwikkelingszone Noordkade > Vlagheide > 

Streekpark Kienehoef. 

- Gemeente studeert op de verbindingsas Schijndel > Sint-Oedenrode met de verkeerskundige en 

landschappelijke aansluitingen. Streekpark opteert voor een hoofdontsluiting via Schootsedijk 

naar park en golfcomplex.  

- Vergroten aanbod verblijfsrecreatie Sint-Oedenrode 

- Uitrollen Leefgoed concept in Sint-Oedenrode 



                                

 

- Verbinding leggen en afstemming met de andere 2 kloosterontwikkelingen in Meierijstad (wens 

gemeente) 

10 Uitvoeringsperiode 

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

1. Opties openstelling 

parkzones en 

verkeersontsluiting  

2. Ontwerp parkinrichting  

3. Functionele invulling 

gebouwencomplex  

Toevoeging bebouwing tbv 

zorgfunctie in combinatie met 

wonen, verblijven en recreëren. 

 

11 Stand van zaken 

 Definitiefase 

12 Geraamde kosten 

 In oriëntatiefase nog niet aan de orde 

13 Beoogde financiering 

 In eigen beheer 

14 Opmerkingen 

  

15 Beoogde rol van Mozaïek Dommelvallei 

 - Recreatieve en verkeerskundige ontsluiting park en gebouwencomplex 

- Kansen voor meervoudige functies en zoeken van initiatiefnemers voor zorg, wonen en 

verblijven/recreëren 

16 Bijdrage aan Global Goals 

 

 Zie: https://www.globalgoals.org/ - 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17 

 

https://www.globalgoals.org/

