
                                

Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei 
Informatieblad: Projectnaam invullen 

 
1 Projectnaam 

Dommeldal uit de verf 

2 Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie 

 Naam organisatie: Dommeldal uit de verf 
Contactpersoon: Arie Ras (gemeente Nuenen, projectleider) 
Mailadres: a.ras@nuenen.nl 
Telefoon: 040-2631545 

3 Partners waarmee in het project wordt samengewerkt 

 Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel, gemeente Nuenen, gemeente Eindhoven, 
gemeente Geldrop-Mierlo, gemeente Son en Breugel, Groen Ontwikkelfonds Brabant 

4 Locatie 

 Gemeente: Son en Breugel, Eindhoven, Nuenen en Geldrop-Mierlo 
 

 



                                
5 Aanleiding  

 Het Brabants Landschap heeft de partijen gevraagd om samen te werken bij de realisatie van het Natuur 
Netwerk Brabant. 

6 Doel  

 Realisatie Natuur Netwerk Brabant 

7 Beschrijving  

 Door samen te werken en activiteiten te coördineren wordt er gewerkt om voor 2028 de volledige opgave 
voor het realiseren van het Natuur Netwerk Brabant (ruim 400 ha) te realiseren. In een bestuurlijk 
vastgesteld plan van aanpak worden taken verdeeld en worden budgetten vrijgemaakt. Door de 
samenwerking werkt er maar één projectorganisatie in het gebied in plaats van verschillende organisaties. 

8 Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen 

 Door de samenwerking in de projectorganisatie kan er snel worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van de transitie van de landbouw, de klimaatadaptatie en de grootschalige 
energieopwekking.  

9 Meekoppelkansen met andere projecten 

 Het plangebied maakt onderdeel uit van het Van Gogh Nationaal Park 

10 Uitvoeringsperiode 

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

 X  

11 Stand van zaken 

 Samen met de werkeenheid van het GOB is de juiste opgave in beeld gebracht waarmee de inzet vertaald 
kan worden naar benodigde financiën. Deze gegevens worden bestuurlijk vastgesteld in het plan van 
aanpak. Dankzij werk budget vanuit het GOB kan er namens de projectgroep een rentmeester aan de slag 
met het verwerven van gronden en het verstrekken van informatie over zelfrealisatie. 

12 Geraamde kosten 

 € 4.500.000 exclusief bijdrage GOB (indien alles aangekocht dient te worden en er geen sprake is van 
zelfrealisatie). Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde grondwaarde van € 70.000 per ha 

13 Beoogde financiering 

 De financiering wordt gezocht binnen de middelen van de deelnemende partijen.  

14 Opmerkingen 

 De kosten voor inrichting en beheer zijn nog niet opgenomen. 

15 Beoogde rol van Mozaïek Dommelvallei 

 Platform waar ervaringen en ideeën kunnen worden uitgewisseld. 

16 Bijdrage aan Global Goals 

  

 
 

 


