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Meer informatie

Website Mozaïek Dommelvallei
Introductiefilm over het planningsmodel MozaïekBrabant vind je hier

Andere vragen of opmerkingen: gkroonen@hetgroenewoud.com

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 februari hebben wij u een vooraankondiging gestuurd voor het Werkatelier Mozaïek Dommelvallei dat op 
vrijdag 7 april plaatsvindt. Bij deze ontvangt u van ons het programma. Het werkatelier draait om het versterken van 
initiatieven op het gebied van water en landschap in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel.

De afgelopen weken hebben wij een behoorlijk aantal inspirerende en veelbelovende projectinitiatieven ontvangen 
waar we 7 april mee aan de slag kunnen. Om deze allemaal een goede workshop te kunnen bieden zijn we nog 
op zoek naar aanvullende experts. Hulp op andere vakgebieden is ook nog steeds welkom maar gericht zijn we nu 
nog op zoek naar experts op het gebied van water, landschapsarchitectuur, natuurinclusieve landbouw, bedrijfs- en 
conceptontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Als u deze dag uw kennis wilt inbrengen om de initiatieven verder te 
helpen vragen we u contact op te nemen met gkroonen@hetgroenewoud.com. 

In een tweetal workshopronden gaan we 7 april aan de slag met het versterken van de aangeleverde initiatieven. 
We doen dit met hulp van experts op het gebied van onder meer landschapsarchitectuur, water, gebiedsontwikkeling, 
subsidies, landbouw, ecologie, bedrijfs- en conceptontwikkeling, onderwijs en bio-based bouwen. Het bredere doel 
is te komen tot een tweede uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei waarin meerdere projecten worden 
gerealiseerd. Uit ervaring is gebleken dat het koppelen van enthousiaste initiatiefnemers aan overheden, subsidies 
en experts belangrijk is om dit voor elkaar te krijgen.

We hopen van harte dat u aanwezig bent bij het Werkatelier Dommelvallei. 

Jan Kerkhof, voorzitter Stuurgroep Mozaïek Dommelvallei
Ger van den Oetelaar, bestuurslid Stichting Landschap Het Groene Woud
Désiré van Laarhoven-van Abeelen, wethouder gemeente Boxtel
Sam Goossens, wethouder gemeente Sint-Michielsgestel

Aanmelden is noodzakelijk. Wij vragen u dit voor 30 maart te doen door een mailtje 
te sturen naar gkroonen@hetgroenewoud.com

VRIJDAG 7 APRIL 2023  |  WERKATELIER MOZAÏEK DOMMELVALLEI

www.mozaiekdommelvallei.nl

Mozaïek Dommelvallei

Het planningsmodel MozaïekBrabant gaat uit van het watersysteem als onderlegger en verbinder om de ruimte 
duurzaam in te richten. Binnen Mozaïek Dommelvallei werken gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, kennis-
instellingen en inwoners aan nieuw op te zetten projecten en initiatieven die concreet invulling geven aan het 
gedachtegoed van MozaïekBrabant. De afgelopen jaren hebben wij een eerste reeks projecten met kennis, 
experimenteerruimte en financiële middelen kunnen ondersteunen in de realisatie via het eerste uitvoerings-
programma Mozaïek Dommelvallei. Dat willen we graag nogmaals doen.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 7 april 2023
Tijd: 9.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch)
Locatie: Gemeentehuis Boxtel, 
Markt 1, 5281 AT Boxtel

Programma

09.00 – 09.15 uur Inloop met koffie en thee
09.15 – 09.25 uur  Welkom, introductie Mozaïek Dommelvallei en doel
 van vandaag door Jan Kerkhof, dagvoorzitter en 
 voorzitter Stuurgroep Mozaïek Dommelvallei
09.25 – 09.35 uur  Watertuin Berlicum, een projectvoorbeeld uit het 
 eerste uitvoeringsprogramma door Sam Goossens,
 wethouder gemeente Sint-Michielsgestel 
09.35 – 09.45 uur  Kansen voor realisatie die onze kant op komen door 
 Désiré van Laarhoven, wethouder gemeente Boxtel
09.45 – 09.55 uur  Biografie van de Dommel, inspiratiebron voor de 
 toekomst door Ger van den Oetelaar, bestuurslid 
 Het Groene Woud
09.55 – 10.10 uur  Voorstellen experts
10.10 – 10.25 uur  Koffiepauze
10.25 – 11.10 uur  Eerste workshopronde 
11.10 – 11.55 uur  Tweede workshopronde 
11.55 – 12.00 uur Gezamenlijke afsluiting
12.00 – 13.00 uur Staande lunch

EXPERTS 

GEZOCHT!
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