Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei
Informatieblad: Watermolen ter Steen

1

Projectnaam
Watermolen ter Steen
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Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie
Naam organisatie: Stichting Molen ter Steen
Contactpersoon: Thieu Dollevoet (Stichting Molen ter Steen)
Mailadres: m.dollevoet@lijbrandt.nl
Telefoon: 06-24793978
Partners waarmee in het project wordt samengewerkt
 Elde College VMBO, Schijndel
 Waterschap Aa en Maas
 Gemeente Meierijstad
 Het Groene Woud
 Heidemij/Arcadis
 NHTV, Breda
 HAS, Den Bosch
 Rabobank Hart van de Meierij
 St. Kasteel Heeswijk
 Dorpshuis de Moerkoal, Middelrode
 St. Erven van den Bogaerde Terbruggestichting Van den Bogaerde Ter Bruggen
Locatie
Middelrode, op het grondgebied van stichting Erven van den Bogaerde waar de Leigraaf oorspronkelijk in
de Aa stroomde.
Aanleiding
Watermolen Ter Steen in Middelrode is de enige watermolen in de streek, gelegen op het grondgebied
van stichting Erven van den Bogaerde waar de Leigraaf oorspronkelijk in de Aa stroomde. De watermolen
kent een eeuwenoude geschiedenis die begint in 1344. Toen was de molen in bezit van de Hertog van
Brabant. Alle boeren uit de regio moesten in deze ‘banmolen’ hun graan laten malen. De watermolen
heeft 500 jaar dienst gedaan. In 1819 kocht het Rijk de watermolen op om de waterhuishouding rond
Veghel en Heeswijk te kunnen verbeteren. Sinds de verwoesting in oktober 1944 is het molenhuis in verval
geraakt.
Doel
Stichting Molen ter Steen kent als doel het bevorderen van cultureelhistorisch erfgoed. Hierbij ligt de
nadruk op reconstrueren, in stand houden en beheren van Watermolen ter Steen met onder- en
omliggende grond.
Beschrijving
De molen heeft een rijke geschiedenis en vertelt een uniek verhaal, dat de stichting wil behouden en wil
uitdragen door het molenhuis op te knappen en (later) het molenrad terug te brengen en er energie mee
op te wekken. De renovatie wordt zoveel mogelijk uitgevoerd samen met een VMBO-opleiding, (mogelijk
met) mensen van de naastgelegen zorgboerderij en vrijwilligers uit de buurt. In het molenhuis komt een
multifunctionele ruimte, die gebruikt wordt voor het uitdragen van natuur-, cultuurhistorische en
landschappelijke waarden van de omgeving. Het molenhuis ligt op een belangrijke plaats in het Aa-gebied.
Er worden wandelroutes uitgezet om toeristen en recreanten de mogelijkheid te bieden om het gebied te
beleven en het molenhuis met het waterrad te bezoeken met een informatieve rondleiding. De
multifunctionele ruimte wordt gebruikt voor activiteiten, vergaderingen en exposities om het verhaal en
geschiedenis van Watermolen Ter Steen en de omgeving te vertellen. Daarnaast komen er ook
rondleidingen en excursies door het Aa-gebied. In plaats van het alleen van het opknappen van het
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molenhuis is er dus een integrale opgave van gemaakt en wordt het thema water gekoppeld aan natuuren cultuurhistorie, duurzame energie, recreatie en toerisme en onderwijs.
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.)
Tweede helft 2020 start
2022 restauratie molenhuis
renovatie.
gereed.
Stand van zaken
De laatste puzzelstukjes voor de start van de uitvoering worden gelegd. Tweede helft 2020 wordt gestart
met de restauratie van het al twintig jaar leegstaande molenhuis op de Molenhoek in Middelrode. De
aannemer zal als eerste starten met de renovatie van het dak. Leerlingen van het VMBO van het Elde
College krijgen hier vervolgens een prachtige leerplek in de praktijk. Planning is dat in 2022 het molenhuis
gerestaureerd is.
Geraamde kosten
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Beoogde financiering
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Opmerkingen
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Rol van Mozaïek Dommelvallei
Het project Molen ter Steen was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van Mozaïek
Dommelvallei op 16 juni 2016. In een workshop is met diverse specialisten gebrainstormd over de verdere
versterking van het project. Daarna is het project 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. Daarnaast is via het landschapsfonds
Het Groene Woud een financiële bijdrage verkregen.
Bijdrage aan Global Goals
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Zie: https://www.globalgoals.org/

