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Verslag van de verkenning van de zoetwateropgaven en –ambities in 

het programma Mozaïek Dommelvallei; d.d. 23 januari 2018 

Vierde leerkring van de Unie van Waterschappen in de themareeks ‘Zoetwaterberging’. 

Gecombineerde bijeenkomst met Platform Water Noord-Brabant en programma Verbindend 

Water Noord-Brabant  

Locaties: gemeentehuis Sint-Oedenrode en Paviljoen De Helden van Kien (De Kienehoef)  

 

PROGRAMMA in het kort  

 9.00  –   9.30   Welkom met koffie, thee en Brabantse lekkernij  

 9.30  –   9.35   Opening door Jack Jansen, dagvoorzitter ORG-ID   

 9.35  –  11.00  Inhoudelijk programma – Diamant met presentaties over Mozaïek Dommelvallei 

11.00 – 12.00   Veldexcursie naar locatie De Neul en De Kienehoef 

12.00 – 12.15   Presentatie: ondernemen in de Mozaïek Dommelvallei 

12.15 – 13.00   Leervragen, dialoog en discussie deelnemers 

13.00 -  13.30   Informele netwerklunch bij De Helden van Kien 

 

In deze vierde leerkring Zoetwaterberging vertellen diverse betrokken (soms vrijwillige) professionals 

bij de Mozaïek Dommelvallei ‘hun’ verhaal over het gebied (beekdal De Dommel bij Sint-Oedenrode). 

Daarna gaan we naar buiten om mee te denken en dromen hoe de plannen eruit kunnen zien. Het 

gaat om elkaar inspireren en uitwisselen van kennis en ervaring: hoe doe je het, wat kom je tegen? 

Een link naar de presentaties van leerkring 4 vindt u op http://www.org-id.org/publicaties/ en scrol 

naar ‘Leerkringen Unie van Waterschappen, 2018 Leerkring 4  Mozaïek Dommelvallei’.  

 

Toelichting Rinus van der Heijden, enthousiaste vrijwilliger 

Rinus is landschapsarchitect in ruste en enthousiast vrijwilliger en lid van de initiatiefgroep Mozaïek 

Dommelvallei (MDV). Een groepje frisdenkers heeft een visie voor Sint-Oedenrode opgesteld, samen 

met Clemens Kerstholt van de gemeente Meierijstad. In het programma MDV staat het betrekken 

van inwoners centraal: een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.  

Van de provincie kwam in 2014 de vraag om een visie te ontwikkelen voor het gebied Dommelvallei. 

Dat was naar aanleiding van de presentatie van BrabantStad 2050, ook wel bekend als Mozaïek 

Brabant. Floris Alkemade is inwoner van Sint- Oedenrode en tevens Rijksbouwmeester. Hij is lid van 

de initiatiefgroep.  

http://www.org-id.org/publicaties/
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Tip van Rinus  

“Maak het niet te formeel! Maar probeer wel elkaar te inspireren. Ruimte geven aan innovatieve 

ontwikkelingen, durven delen en kennis delen. Van onderaf werken, op samenhang en synergie”. 

 

Het succes van MDV is samen met andere mensen leuke dingen doen. Participatie met burgers is 

leuk, als je de bureaucratie vergeet.   

 

Toelichting Paul van Dijk, waterschap De Dommel 

Paul van Dijk is als strategisch adviseur van waterschap De Dommel nauw betrokken bij het 

programma MDV. Waterschap De Dommel is bij deze beweging gekomen vanwege de visie dat men 

samen met omgevingspartners aan goede doelen wil werken (bijdragen aan ontkokering).  

Historisch gezien zijn waterschappen ontstaan om iedereen te beschermen tegen hoog water: het 

water zo snel mogelijk afvoeren naar zee was het motto. Later kwam daarbij de taak om het water 

schoon te houden: zuiveren afvalwater. De Dommel ziet zichzelf ook wel als een Waardenschap.  

Tip van Paul  

“Er is een transitie gaande. Dan is het logisch om samen op hetzelfde bord te schaken”.  

“Water geeft een kwaliteitsimpuls voor de omgeving. Het gaat om alle kleine, regionale initiatieven.” 

 

 

De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (2014) heeft de ambitie om in 2020 klimaatbestendig en 

klimaat robuust te zijn. Water is daarbij de verbindende factor, zoals te zien op dit tapijt.  

 

Tapijt in provinciehuis van Noord-Brabant beeldt water als verbindende factor mooi uit.  
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Waterschap De Dommel heeft een Waterbeheersplan 2016-2020 gemaakt met drie speerpunten: 

 Waarde van water 

 Gebruiker centraal 

 Gezondheid voor mens, dier en milieu. 

 

In 2015 is het Manifest Dommelvallei met de watermachines ondertekend. Positief was dat de 

ondertekenende partijen weinig discussie hadden over de inhoud, wellicht vanuit het duidelijke 

gezamenlijke belang. Het idee achter de ‘watermachines’ leggen we hieronder uit. 

 

Filmpje Floris Alkemade, Rijksbouwmeester 

 

De wateropgaven voor Noord-Brabant zijn duidelijk: de winters zijn te nat en de zomers te droog. 

Centrale vraag is hoe we water kunnen inzetten bij andere opgaven zoals bijvoorbeeld veeteelt, 

recreatie, wonen, etc. Op basis daarvan zijn kaarten gemaakt (werkatelier), waarop partijen elkaar 

vinden en kunnen samenwerken.  

 

Floris Alkemade onderscheidt zes ‘watermachines’ waarop we kunnen samenwerken in de 

waterhuishouding. De watermachines zijn in feite zes nieuwe ruimtelijke koppelingen. Deze zijn ook 

wel bekend onder de term ‘functiecombinaties’. In MDV zijn combinaties mogelijk tussen water en: 

1. Bedrijventerreinen zoals in het project Boer Bier Water (http://www.boerbierwater.nl/)  

2. Boomteelt: met water bomen sneller laten groeien 

3. Recreatie: water en natuur vormen een sterk koppel 

4. Grootschalige veeteelt (export): coöperaties om landschap te verrijken met water  

(leerkring 2 in Middelburg met veldexcursie naar coöperatie Waterhouderij) 

5. Wonen in combinatie met water: waarde huizen gaat omhoog 

6. Herintroductie van lanen: ambitie is om 100 lanen aan Brabant toe te voegen. 

 

Voor de zes watermachines zijn projecten gezocht voor pilots: in bebouwd gebied, en ook op het 

platteland. Het is een manier om de samenleving te betrekken en minder regie door de overheid te 

krijgen. 

Paul van Dijk (De Dommel) merkt op dat de overheid zich ook niet tevéél terug moet trekken. Er blijft 

altijd een rol voor de overheid. Trouwens, voor het waterschap is loslaten best lastig. De Dommel 

stelt zich voortdurend de vraag: waar is de rol van het waterschap echt nodig? Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan een robuust beekdal ontwikkelen. Op de flanken van de beekdalen zijn meer 

burgerinitiatieven mogelijk.  

Tip van Paul  

“De overheid heeft een lange termijn visie, ondernemers zijn meer gericht op de korte termijn”.  

 

http://docplayer.nl/13534523-Het-manifest-dommelvallei.html
http://www.boerbierwater.nl/
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Toelichting Jan Kerkhof, voorzitter van de stuurgroep Mozaïek Dommelvallei 

Jan start met een filmpje over de werkateliers in het kader van MDV. Het motto van enkele 

geïnterviewden: “Wacht helemaal nergens op!” (rijksbouwmeester Floris Alkemade) en “Gewoon 

doen!” (CEO Bavaria Jan-Renier Swinkels). Persoonlijk is Jan Kerkhof geraakt door de bottom-up visie 

en integraliteit van Mozaïek Dommelvallei vanwege de. Hij wil daarom als vrijwilliger graag meedoen.  

Er zijn drie personen die de ontwikkeling van het Brabantse landschap behoorlijk beïnvloed hebben: 

Mansholt met zijn ingreep naar grootschalige landbouw, de CdK van Noord-Brabant van 1946 - 1959 

J. de Quay (later minister president) en Mgr. Bekkers (geboren in Sint-Oedenrode) die de industrie in 

Noord-Brabant op 6 km van de kerktoren hield. 

 

 

Met de zes watermachines introduceerde de rijksbouwmeester een nieuwe manier van 

samenwerken: niet meer van boven naar beneden, maar juist andersom.  

Tijdens twee werkateliers kwamen de initiatiefnemers bij elkaar om over de projecten te praten en 

een organisatie op te tuigen. Dat heeft in september 2016 geleid tot een Uitvoeringsprogramma met 

22 projecten die passen binnen het gedachtengoed van de watermachines. Van deze projecten zijn 

er 6 gereed voor uitvoering, 7 zijn in de uitwerkingsfase en 9 in de ideefase. Dit uitvoeringsprogram-

ma is via streekinitiatief Het Groene Woud voor financiering ingediend bij de provincie. 

De provincie is een organisatie met veel lagen, die met ontschotting bezig is. Een reactie vanuit de 

provincie op de financiering kwam in december 2016. Dit heeft nog niet geleid tot honorering, maar 

wel tot erkenning door de provincie van het belang voor een integrale aanpak van gebiedsontwik-

kelingen. Via het samenwerkingsverband regio Noordoost Brabant / AgriFood Capital zijn in 

http://dommelmozaiek.nl/wp-content/uploads/2016/10/2016-09-15-Dommelvallei_UVP-15-09_DEF_los.pdf
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september 2017 10 projecten voor MDV met een concrete financieringsvraag ingediend bij de 

provincie. Naar aanleiding hiervan is MDV door de provincie opgenomen als sleutelproject in het 

MIPP (Meerjaren Integrale Planning Projectbijdragen). In april 2018 neemt Provinciale Staten een 

besluit over financiering.  

Tip van Jan  

“Het is makkelijker om een olifant te leren tapdansen dan om de cultuur van een bestuur of een 

organisatie te veranderen”. 

 

 

Mozaïek Dommelvallei is een voorbeeld van ‘het nieuwe werken’ en van ‘nieuwe overheidsrollen’ en 

heeft als innovatie experimenteerruimte nodig. 

Er is in Mozaïek Dommelvallei nog niet veel in de praktijk gerealiseerd tussen 2014 en 2018. Wel is 

het zo dat MDV in de IABR-biënnale 2018 – 2020 één van de 30 voorbeeldprojecten is. Dit, omdat het 

programma mooi past binnen de overkoepelend thema’s van de Sustainable Development Goals 

(SDGs) van de VN en het Klimaatakkoord van Parijs.  

 

  

De 17 doelen van de VN voor transitie naar een duurzame wereld 

 

Toelichting Stan Elings en Xiao Chen 

Stan is landschapsarchitect die veel in het stroomgebied van De Dommel heeft uitgedacht. Het 

versterken van een uniek landschap door middel van water , dat is zijn ambitie in Mozaïek 

Dommelvallei. Sint-Oedenrode leeft met water: het dorp is in z’n geheel met water verweven. Stan 

heeft van Mozaïek Dommelvallei geleerd dat je bewuster met de driehoek water, stedelijke 

https://www.brabant.nl/search/brabant?q=Mipp%20project
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omgeving en platteland kunt omgaan. Het verbinden van routes is een belangrijke opgave voor 

landschapsarchitecten (bereikbaarheid voor verschillende groepen en toepassingen), waar water in 

veel gevallen een belangrijke rol in speelt.  

Stan introduceert het afstudeeronderzoek van Xiao Chen (WUR). In haar presentatie laat Xiao 

verschillende varianten zien van de toepassing van watermachines op de wateropgaven in Sint-

Oedenrode. Zij heeft bijvoorbeeld voor watermachine 3 drie varianten gevisualiseerd (A, B en C) met 

functiecombi’s als tijdelijke waterretentie met recreatie. Watermachine S is gericht op 

waterzuivering. Deze is bijvoorbeeld vergelijkbaar met Kristalbad, het project van Waterschap 

Vechtstromen tussen Enschede en Hengelo uit leerkring 3.  

 

 
 

 

Een zuidelijke bypass bij de Dommel is mogelijk. Met name om bij extreme regenval water te bergen. 

In het masterplan van Xiao zijn zelfs twee bypasses aan de orde. Xiao heeft in haar studie het 

internationale klimaatvraagstuk vertaald naar de watermachines en de toepassing ervan voor de 

lokale situatie van Sint-Oedenrode. Zij heeft daarbij recreatie, energie, waterveiligheid en beleving 

met elkaar verbonden in een klein gebied. Dat is de kracht van haar aanpak!  
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Naar buiten: wandeling naar De Neul en De Kienehoef 
 

Met uitleg bij markante punten van Clemens Kerstholt, Stan Elings en Rob Jansen (ondernemer De 

Kienehoef) lopen de deelnemers van het gemeentehuis via De Neul naar recreatiepark De Kienehoef.  

          

      

Van het oude gemeentehuis naar De Dommel met geschikte plekken voor realisatie van watermachines naar De Kienehoef 

 

We komen langs De Neul, een groen middengebied in Sint-Oedenrode langs De Dommel en tevens 

deelgebied in MDV. Naast sportfaciliteiten kan dit gebied in de toekomst dienst doen als 

overloopgebied voor parkeren in het centrum (inclusief camperplekken). En bij natheid zou De Neul 

gebruikt kunnen worden als wateropvang gebied.    

 

Interessant dilemma in dit gebied is dat de sportvelden hier maatschappelijk zeer gewenst waren, 

maar dat het de vraag is of het gebied zich hiervoor eigenlijk wel leent. Er zijn veel problemen met 

wateroverlast. De vraag is of we niet op zoek moeten naar een oplossing waarbij gebruik van de 

ruimte optimaal wordt benut? Dus met het oog op zowel veiligheid en waterberging, als sport en 

recreatie. 
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Deelnemers bespreken het dilemma bij deelgebied De Neul in Mozaïek Dommelvallei 

Toelichting Rob Jansen, ondernemer De Kienehoef 

 

Rob is ondernemer in MDV. Hij is opgeleid als melkveehouder, en momenteel horecaondernemer. 

Als echte Sint-Oedenrodenaar heeft hij veel plezier beleefd aan overstromingen van De Dommel. Nu, 

als uitbater van de Kienehoef, is zijn droom om water op De Kienehoef te verbinden met De Dommel. 

Concreet wil hij een historische waterverbinding herstellen tussen de roeivijver op De Kienehoef en 

de Dommel via de Zwembadweg.  

Park Kienehoef is in de crisisjaren rond 1930 aangelegd als werkverschaffingsproject. Inwoners 

konden er zwemmen, roeien op de vijver en recreëren. De huidige uitspanning van de Kienehoef is 

gebouwd op het oude openlucht zwembad.  

Het oude paviljoen en zwembad zijn medio jaren 80 van de vorige eeuw door de gemeente 

gesaneerd. Het terrein lag vervolgens jarenlang braak. In 2011 heeft Rob een plan ingediend met een 

paviljoen dat v.w.b. functie overeenkomsten heeft met de oude bestemming, zoals het vroeger was. 

De opening van de Kienehoef was in april 2016. VERBINDEN is het motto van Rob. Tijdens de 

realisatie kwam Rob in aanraking met de initiatiefnemers van Mozaïek Dommelvallei. Mozaïek 

Dommelvallei is gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, en dat sloot aan bij de 

waterproblemen van de Kienehoef (algen: ‘groene soep’).  Hierop is de ondernemer aangesloten bij 

het programma MDV, om krachten (en financiën) te bundelen waar mogelijk.  

In de werkateliers van MDV is Rob ook verder geholpen. Er zijn filmpjes gemaakt waarin het 

waterverhaal is verteld over de toepassing van de watermachines, waterkwaliteit en ontkoppeling 

van hemelwater. Resultaat is onder meer de aanleg van een natuurwaterspeelplaats voor kinderen in 

de nabije toekomst.  
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De deelnemers aan de leerkring voor de Helden van Kien met Rooise boerenklomp 

Een van de plannen ingediend bij de provincie is de ontwikkeling van gebied de Kienehoef naar een 

streekpark. Er is in november 2016 een informatieavond georganiseerd om inwoners en 

belangstellenden te informeren. Momenteel is - door de gemeentelijke fusie tot Meierijstad (januari 

2017) - het project bestuurlijk en in de uitvoering (tijdelijk) stil komen te staan. Consequentie van 

dergelijke wisselingen is dat (onderdelen van) het plan verloren dreigen te gaan.  

Vanuit het thema duurzaamheid hebben stichting en bestuur voor het gebied de Kienehoef een 

ontwikkelingsvisie gemaakt. Tekeningen, activiteiten en historie zijn bekeken. Eén van de initiatieven 

is de aanschaf van roeibootjes op de vijver. Die zijn met financiële hulp van sponsoren in het 

stadscentrum aangeschaft. In ruil daarvoor komt de naam van de ondernemer op het bootje. De 

gemeente Meierijstad heeft ook zo’n bootje geadopteerd. Het aantal bootjes groeit naar verwachting 

de komende tijd (tot een stuk of 10). Op die manier wordt ook deze – vanuit historisch perspectief – 

typische lokale activiteit terug gebracht – en verder uitgebouwd – in de nieuwe plannen. 

Daarvoor is nog wel een en ander nodig! Zo wil men een watergang op de plek waar nu de 

Zwembadweg loopt. Realisatie van de watergang is onder andere belangrijk om: 

 Partijen betrokken bij water te verbinden vanuit ‘water verbindt’; 

 Recreatie mogelijkheden te vergroten voor bezoekers van de Kienehoef;  

 Het gebied voor ondernemers en bewoners aantrekkelijker te maken (de waarde van hun 

woningen wordt hoger); 

 Het woongenot te vergroten: inwoners zijn enthousiast om aan water te wonen. 

  

Tip van Rob 

“Overheid, ga aan de slag met marketing over waar je mee bezig bent. Voor de omgeving moet je op 

een ander niveau communiceren dan je gewent bent!”  
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Leervragen en discussie 

Jack Jansen daagt de deelnemers ten slotte uit om leervragen te stellen, te beginnen met de 

vraagformulieren. 

1. Hoe houd je het water aantrekkelijk, als er in de toekomst meer/minder water door De Dommel 

stroomt (gezien de verwachtte grotere extremen)? 

In de leefomgeving is het belangrijk om water goed te bergen, en die ‘bergingsoplossingen’ ook 

betekenis mee te geven. Zoals het oude idee van spaarbekkens met meerdere functies: schaatsen in 

de winter, voetballen bij droogte. Water vasthouden in het gebied zelf staat daarbij centraal (zie ook 

Deltaplan Hoge Zandgronden).  

Een belangrijke reden daarvoor is dat het Maaswater onvoldoende is om in tijden van droogte het 

hele gebied van water te voorzien (Deltaplan Hoge Zandgronden). Extra aandacht gaat uit naar de 

veerkracht van het watersysteem: water in grotere hoeveelheden in het gebied vasthouden. In het 

verleden waren partijen vooral gefocust op droge voeten (waterveiligheid).  

Uit een recente provinciale studie is gebleken dat nu 80 tot 90% van de neerslag in de Noordzee 

verdwijnt. Dat is zonde in tijden van droogte! Naast technische oplossingen voor niet te veel of te 

weinig water, is er ook aandacht voor meer organische stof in de bodem. In het kader van de 

Omgevingswet is het van belang dit soort vragen integraal aan te pakken. Mozaïek Dommelvallei is 

binnen dat kader een mooi voorbeeldproject.   

Een geweldige toekomstige uitdaging is om innovatieve waterkansen te realiseren zoals de zuidelijke 

bypass: een waterverbinding tussen de Maas en de Belgische Kempen.  

Tip Paul    

“We worden rijker in het denken dat het anders moet. Een gouden sleutel hebben we daarmee in 

handen om een beweging in gang te zetten”. 

 

 

2. Hoe zit de agrarische sector (ZLTO) in het manifest? 

  

Clemens geeft aan dat ZLTO partner is in Landschappen van Allure, een investeringsprogramma van 

de provincie voor natuur- en landschapsprojecten in Het Groene Woud, De Maashorst en De 

Brabantse Wal. De Mozaïek Dommelvallei kreeg destijds geen gehoor in het hoofdkantoor van ZLTO, 

wel bij de regionale kringen. Het is essentieel om ZLTO mee te krijgen. Maar als Mozaïek 

Dommelvallei in staat is om voor ZLTO goede oplossingen voor verdroging te realiseren, zullen ze 

wellicht alsnog aanhaken. 

 

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/bescherming-tegen-water/deltaprogramma/deltaplan-hoge-zandgronden.aspx
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/landschap/landschappen-van-allure.aspx
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Jan Kerkhof geeft aan dat MDV ook vooral mensenwerk is. Het is de uitdaging goede spelers te 

verbinden aan MDV, dan zijn instituten minder belangrijk. Het gaat om inspireren, verleiden en 

verbinden! En om gewoon beginnen.  

 

3. Wat is het profiel van mensen in de initiatiefgroep? Wie heb je nodig voor zo’n project? 

 

 De mensen/inwoners zijn belangrijk: hoe kijken inwoners zelf naar de beek? En hoe zijn hun 

ideeën te koppelen aan andere ideeën voor het beekdal?  

 Mensen met hart voor de omgeving. In Rooi bestaat een enorm krachtenveld.  

 Begin het initiatief met 1 tot 3 mensen in het dorp. 

 En begin gewoon: anders komt er nooit wat. 

 Het is slim het idee voor te leggen aan professionele, enthousiaste vrijwilligers. 

 Groep van actieve ‘professionele vrijwilligers’: Rinus, Floris, Clemens, Wout Jansen en Henk 

Heling (gemeente Boxtel) zijn gewoon gaan ‘doen’. 

 Voor financiering heeft MDV aangeklopt bij Streeknetwerk Het Groene Woud (zie: 

http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/overige-organisaties/) en de regio Noordoost 

Brabant (zie: http://www.agrifoodcapital.nl/nl/veerkrachtige-leefomgeving/). 

 Het project MDV heeft ook landelijk opvolging gekregen en aandacht getrokken. 

   

Tip   

“Mozaïek Dommelvallei heeft experimenteerruimte van de provincie nodig”.  

 

 

4. Wat is de relatie met de Brabantse Omgevingsvisie? 

 Een van de vier hoofdopgaven van de Brabantse Omgevingsvisie is Brabant klimaatbestendig 

maken: waaronder robuuste oplossingen voor beekdalen. De provincie Noord-Brabant vraagt 

voor de totstandkoming van de visie regelmatig inspiratie uit de praktijk. 

www.omgevingsvisienb.nl.   

 Tip is om je bottom-up initiatieven te sturen (en onder de aandacht te brengen) via de 

Omgevingsvisie (voorontwerp is klaar: Voorontwerp Omgevingsvisie: hoe ziet de Brabantse 

leefomgeving er in 2050 uit?) 

 MDV laat zien wat nodig is om ‘het balletje aan het rollen’ te krijgen, met veel lessen als 

‘gouden sleutel’ voor klimaat robuuste beekdalen! 

 Het is belangrijk vanuit MDV deuren te openen naar Gedeputeerde Staten van de provincie. 

Bij de Dommel kan men proberen dit via het bestuur (in Waterbeheerplan) een pek te geven. 

De MDV is in feite een proeftuin voor dit soort lokale integrale samenwerkingen. 

 Advies is om niet alleen maar in papier te duiken maar echt aan de slag te gaan, en 

bestaande ‘papieren kaders’ te gebruiken voor bekendheid, financiering en verbinding! 

http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/overige-organisaties/
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/veerkrachtige-leefomgeving/
http://www.omgevingsvisienb.nl/
https://kaarten.brabant.nl/brabant20/sitemap/actueel/nieuws/2018/januari/voorontwerp-omgevingsvisie-hoe-ziet-de-brabantse-leefomgeving-er-in-2050-uit.aspx
https://kaarten.brabant.nl/brabant20/sitemap/actueel/nieuws/2018/januari/voorontwerp-omgevingsvisie-hoe-ziet-de-brabantse-leefomgeving-er-in-2050-uit.aspx
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Tip   

“Betrokkenheid, trots en 

vertrouwen: daar draait het om!”  

 

 

Afsluiting 

Jack Jansen dankt het 

voorbereidend comité hartelijk voor 

al het voorbereidend werk dat is 

verricht! En de deelnemers voor 

hun enthousiasme en 

betrokkenheid. 
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 Bijlage: overzicht van de deelnemers 

 


