Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei
Informatieblad: Biografie van de Dommel
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Projectnaam
Biografie van de Dommel
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Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie
Naam organisatie: Stichting Brabantse Bronnen
Contactpersoon: Ger van den Oetelaar (Stichting Brabantse Bronnen)
Mailadres: vandenoetelaar@wxs.nl
Telefoon: 06-20447518
Partners waarmee in het project wordt samengewerkt
 Provincie Noord-Brabant
 Waterschap de Dommel
 Terreinbeheerders (Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, (grote)
landgoedeigenaren, Vlaamse terreinbeheerders)
 Gebiedspartijen zoals Nationaal Landschap Het Groene Woud / Van Gogh National Park, Regionaal
Landschap Kempen en Maasvallei
 Gemeenten langs de Dommel (in Nederland en België)
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 BHIC / Vlaamse evenknie
 Erfgoedorganisaties
 Onderwijsinstellingen als Helicon, HAS en universiteiten als de Rijksuniversiteit Groningen
 Lokale partijen en vrijwilligersorganisaties / heemkundekringen
Locatie
Stroomgebied van de Dommel
Aanleiding
De grote landschappelijke en historische rijkdom van het stroomgebied van de Dommel en de kansen die
er zijn om nieuwe ontwikkelingen hierop te enten en hiermee dan de historische en landschappelijke
kwaliteit van het gebied te versterken.
Doel
Doel van het project is om een Landschapsbiografie voor het hele stroomgebied van de Dommel te maken,
een standaardwerk dat de landschappelijke en historische rijkdom van het stroomgebied van de Dommel
voor een breed publiek toegankelijk maakt, en dat als inspirerende basis en verbindende onderlegger kan
dienen voor economische, recreatieve en ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.
Beschrijving
Met de Landschapsbiografie wordt de levensloop van het stroomgebied van de Dommel op een
toegankelijke en inspirerende manier in beeld gebracht, van de eerste geologische processen enkele
miljoenen jaren geleden en de groeiende menselijke invloed in de prehistorie en de historische tijd, tot en
met het moderne landschap van vandaag en de kansen voor morgen.
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De Landschapsbiografie is daarmee niet alleen een publicatie die de rijke geschiedenis van het gebied laat
zien, maar ook een inspiratiebron waarmee de historische en landschappelijke kwaliteit van het gebied
versterkt kan worden. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen worden geënt op de landschappelijke identiteit
van de regio.
In het project wordt gewerkt via drie sporen, een hoofdspoor en twee nevensporen. In het hoofdspoor
wordt onderzoek verricht, worden kennishiaten gevuld, worden (eerdere) onderzoeksresultaten
geïntegreerd en op een publieksgerichte manier verbeeld en verwoord, en wordt de Landschapsbiografie
geproduceerd en gepubliceerd.

Het eerste nevenspoor betreft ondersteunende activiteiten tijdens het onderzoeks- en productieproces.
Om de bekendheid en ‘werking’ van de Landschapsbiografie te vergroten worden al tijdens het
onderzoeks- en productieproces activiteiten ontwikkeld, waarin tussenresultaten van de
Landschapsbiografie gepresenteerd kunnen worden, en waarmee de lokale en regionale betrokkenheid
vergroot kan worden. Zoals het organiseren van regionale bijeenkomsten en/of publieksactiviteiten tijdens
het project, betrekken van studenten / onderwijs, aansluiten op provinciale, landelijke en/of
internationale thema’s en de oplevering van de landschapsbiografie tijdens een congres of festival.
In het tweede nevenspoor worden samen met waterschap, terreinbeheerders en/of gemeenten 3-5 cases
onder de loep genomen voor concrete wateropgaven, waarbij kennis van het historische landschap en
watersysteem wordt ingezet voor het vinden van innovatieve, toekomstgerichte oplossingen. Deze cases
kunnen een plek krijgen in het uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei.
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Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen
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Meekoppelkansen met andere projecten
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Uitvoeringsperiode
Korte termijn (2020 – 2021)
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Middellange termijn (2022-2025)

Lange termijn (2026 e.v.)
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Stand van zaken
Stichting Brabantse Bronnen is in overleg met Waterschap De Dommel om het projecttrekkerschap over te
dragen en de uitvoering van het project gestalte te geven.
Geraamde kosten
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Beoogde financiering
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Opmerkingen
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Rol van Mozaïek Dommelvallei
Het project Biografie van de Dommel was een van de centrale thema’s bij het werkatelier van Mozaïek
Dommelvallei op 4 april 2019. In een workshop is met diverse specialisten gebrainstormd over de verdere
versterking van het project. De diverse, goede ideeën zijn door de initiatiefnemers verwerkt in hun project.
Het project was ook ondergebracht in het Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei 2017-2020. Via
Het Groene Woud is een deel van de financiering van dit Uitvoeringsprogramma vanuit de provincie
Noord-Brabant ingevuld.
Bijdrage aan Global Goals
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Zie: https://www.globalgoals.org/

