Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei
Informatieblad: Buiten Museum Herlaer
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Projectnaam
Buiten Museum Herlaer
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Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie
Naam organisatie: Brabants Landschap
Contactpersoon: Martijn Fliervoet
Mailadres: mfliervoet@brabantslandschap.nl
Telefoon: 06-52318818
Partners waarmee in het project wordt samengewerkt
 Noordbrabants Museum
 Gemeenten Sint-Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch
 Waterschap De Dommel
 Staatsbosbeheer
 Particuliere grondeigenaren
 Hertogboeren
 ZLTO
Locatie
Sint-Michielsgestel
Aanleiding
Nergens in Nederland is zo’n markante overgang van een middelgrote, oude cultuurstad naar een rijk
geschakeerd cultuurlandschap als ten zuiden van ‘s-Hertogenbosch. Vanaf de Zuidwal loop je zo het oude
polderlandschap van het Bossche Broek in en van daaruit naar de landgoederen Pettelaer, Sterrenbosch
en Haanwijk die geflankeerd worden door het fraaie Dommeldal. Dit oude cultuurlandschap vormt ook de
schakel van ’s Hertogenbosch met het Groene Woud, het Nationaal Landschap in het groene hart
van Brabant-Stad.
Sinds 2013 vormen het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch, het
Museumkwartier ‘s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch manifesteert zich hiermee als kunst- en cultuurstad
van allure. Het uitbouwen van de relatie van de stad met het oude cultuurlandschap ten zuiden ervan
rondom het thema kunst en cultuur versterkt deze allure. Dit vormt ook een authentieke economische
drager voor de historische gebouwen die zich op de landgoederen bevinden.
Brabants Landschap en de Stichting Adriaans hebben al een begin gemaakt door de opening van de het
atelier Artists in Residence Sterrenbosch, bij kunstboerderij Adriaans in 2013. In deze bijzondere
werkplaats in een verbouwde kippenschuur mogen kunstenaars werken en verblijven en krijgen de kans te
exposeren in het Noordbrabants Museum.
De cultuurhistorische kwaliteit van de landgoederen Haanwijk, Pettelaer, Sterrenbosch, Oud Herlaar en de
reeds genomen initiatieven bieden een unieke kans om de relatie met de historische kunst- en cultuurstad
’s-Hertogenbosch verder uit te bouwen. Met relatief geringe investeringen kan hier een Bossche
buitenplaats ontstaan die een belangrijke versterking is van het kunst- en cultuurkarakter dat de stad al
heeft. Particulieren hebben al aangegeven invulling te willen geven aan een culturele broedplaats of
buitenwerkplaats. Ook de historische vaarverbinding van ‘s-Hertogenbosch met Haanwijk via de Dommel,
die reeds aarzelend weer wordt gebruikt, kan daarbij een belangrijke rol spelen. Daarbij kan gedacht
worden aan een aanlegplaats bij het historische veerhuis Het Vaantje. Bij Oud Herlaar in SintMichielsgestel is reeds een bescheiden aanlegplaats gemaakt.
Het is belangrijk dat betrokken partijen, kunstliefhebbers en –verzamelaars, de handen ineen slaan om te
komen tot een gelijkluidende ontwikkelingsvisie.
Het project bestaat uit drie deelprojecten:
1. Herstel robuust moeraslandschap
2. Kwaliteitsverbetering cultuurhistorisch landschap
3. Ontwikkeling en inrichting kunstbeleving
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Doel
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Inrichting van het bijzondere natuurgebied en exploitatie van het cultuurhistorisch erfgoed Oud Herlaar.
Beschrijving
Een in deze puzzel nog ontbrekend stuk was Oud Herlaar, een bijzondere boerderij met omliggende
landerijen. De verwerving hiervan heeft ervoor gezorgd dat Haanwijk, Sterrenbosch en Oud Herlaar als één
geheel kunnen worden beheerd en ingericht waardoor de natuurwaarden (en belevingswaarde)
aanzienlijk toenemen. De provincie Noord-Brabant denkt mee over de geschetste herbestemming. De
plannen van de initiatiefnemers zijn positief beoordeeld, en daarmee is Oud Herlaar verworven
Met de beoogde exploitatie van Oud Herlaar kan dit bijzondere natuurgebied en het cultuurhistorische
erfgoed behouden blijven en ingezet worden als inspiratieplek. Na de aankoop van enkele strategisch
gelegen percelen voert Brabants Landschap een groot natuurherstelproject uit. Hierbij wordt ruim 200
hectare natuur langs de Dommel vernat. Dit projectgebied maakt onderdeel uit van Natuurnetwerk
Brabant (NNB) en Het Groene Woud. De voorgestelde ontwikkeling maakt het mogelijk om stad en land op
een natuurlijke en organische manier met elkaar te verbinden. In samenwerking met Waterschap de
Dommel zullen diverse maatregelen worden genomen om het hydrologisch systeem weer op orde te
brengen.
Activiteiten:
• Restauratie en herbestemming Oud Herlaar
• Inrichting tot natuurgebied (200 hectare)
• Hydrologisch herstel Bossche Broek-zuid (200 hectare)
• Kwaliteitsverbetering cultuurhistorisch landschap (waaronder restauratie gebouwen en tuinen)
• Ontwikkeling en inrichting kunstbeleving
• Toevoegen elementen publieksbeleving en recreatie (waaronder pontje, inrichting expositie, educatieve
routes)
Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen
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Meekoppelkansen met andere projecten
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Uitvoeringsperiode
Korte termijn (2020 – 2021)
Middellange termijn (2022-2025)
Lange termijn (2026 e.v.)
Start renovatie Oud Herlaar
Inrichtingsmaatregelen en eerste
Verdere uitbreiding
Start inrichting natuurgebied en kunstobjecten
kunstobjecten
hydrologisch herstel
Toevoegen publieksbeleving
Stand van zaken
Onderdelen 1 en 2 gaan vanaf 2020 van start. De kunstinrichting en de restauratie van de panden
(onderdeel 3) hebben de grootste financieringsbehoefte. Deze financiering is nog niet rond.
Geraamde kosten
8.000.000
Beoogde financiering
3.000.000
Opmerkingen
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Rol van Mozaïek Dommelvallei
Mozaïek Dommelvallei heeft een adviserende rol.
Bijdrage aan Global Goals

Zie: https://www.globalgoals.org/

