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DONDERDAG 4 APRIL 2019

UITNODIGING
Op 4 april 2019 vindt in Centrum Hofdael in Geldrop een nieuw Werkatelier van Mozaïek Dommelvallei plaats voor bestuurders, strategen,
beleidsmakers en experts van provincie, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het Werkatelier is een
samenwerking tussen Molenstichting Noord-Brabant en Mozaïek Dommelvallei.
Mozaïek Dommelvallei geeft tijdens dit Werkatelier een podium aan watermolenlandschappen, energielandschappen en de vorming van
het landschap rondom de Dommel (de Dommelbiografie).
U bent van harte uitgenodigd voor dit Werkatelier.

Mozaïek Dommelvallei
Mozaïek Dommelvallei is een planologisch offensief in het stroomgebied van
De Dommel tegen de gevolgen van klimaatverandering, terugloop van biodiversiteit, aantasting van landschapskwaliteiten, bodemuitputting en tegengestelde
belangenplanologie. ‘Water’ is het bindende element tussen overheid, burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties om integrale, duurzame gebiedsoplossingen te realiseren voor de grote Brabantse opgaven.

WERKATELIER MOZAÏEK DOMMELVALLEI
Watermolenlandschappen - Energielandschappen - Dommelbiografie
Watermolens, klimaat-, energie- en
landbouwtransities en de Dommel…
Ze grijpen onder de paraplu van
Mozaïek Dommelvallei naadloos
in elkaar. Zo waren molens
lange tijd een spil in de
(waterkracht)economie
van het Brabantse platteland. Ze fungeerden als
bakens in het landschap dat
daarmee haar kenmerkende
vorm kreeg. Ook anno 2019
kunnen watermolenlandschappen
een rol van betekenis
spelen, onder meer in:

‘s-Hertogenbosch

Workshops

Programma

Voor Mozaïek Dommelvallei reden om alle potenties bloot te leggen, samen met
Molenstichting Noord-Brabant, betrokken gemeenten en waterschappen, provincie
Noord-Brabant, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Nationaal Landschap
Het Groene Woud. Dat doen we graag samen met u tijdens verdiepende workshops.
Hier gaan we concrete contouren schetsen van watermolen- en energielandschappen en de vorming van het landschap in de Dommelvallei waarbij de eerder
genoemde thema’s centraal staan.

12.45 – 13.00 uur Inloop

•

Workshop 1: ‘Watermolenpaspoorten en -landschappen’ o.l.v. Hans Bleumink.
“Aan de hand van praktijkervaring uit Limburg, waar talloze partijen samenwerken rondom een watermolenconvenant, onderzoeken we de mogelijkheden
voor een gezamenlijke, toekomstbestendige aanpak voor watermolenlandschappen. Bieden (verdwenen) watermolenlandschappen aanknopingspunten
voor de omgevingsvisie?”

13.15 – 13.45 uur Plenaire inleiding ‘Watermolenlandschappen in Het Groene
Woud’ en inleiding op het Werkatelier-programma door Hans
Bleumink, Hans de Mars en Akke de Vries (projectteam
Watermolenlandschappen)

Workshop 2: ‘Energielandschappen’ o.l.v. Anja de Wit. “Watermolenlandschappen waren energielandschappen avant la lettre. In deze workshop
verkennen we de toepassingsmogelijkheden van waterkracht en aquathermie
(thermische potentie van oppervlaktewater en afvalwater) en hoe watermolens
kunnen bijdragen aan onze toekomstige energiebehoefte.”

14.45 – 15.05 uur Pauze

Boxtel
•

•
•
•
•
•

Klimaatadaptatie
& landschapsherstel
De realisatie van moderne
energielandschappen
Een gezonde bodem
Behoud van functioneel erfgoed
De landbouwtransitie

Sint-Oedenrode
•

Locatie
Het Werkatelier vindt plaats in Centrum Hofdael,
Molenstraat 23 in Geldrop. U kunt gratis parkeren
in de directe nabijheid of – op 5 minuten lopen –
bij de Gamma. Het aantal gratis plaatsen is beperkt.
Verderop, in het centrum van Geldrop, is het betaald
parkeren. Komt u met de trein? Dan wandelt u vanaf
het NS-station van Geldrop in 10 minuten naar
Centrum Hofdael.

Workshop 3: ‘Koppelingskansen voor (verdwenen) watermolenlandschappen’
o.l.v. Hans de Mars. “We bespreken hoe we de (verdwenen) molenlandschappen
praktisch kunnen toepassen bij natuurontwikkeling, landschapsversterking,
recreatieve ontwikkeling en de inrichting van klimaatrobuuste beekdalen.”

13.00 – 13.15 uur Welkom door dagvoorzitter Jeroen Naaijkens (bestuurslid
Nationaal Landschap Het Groene Woud)
Introductie Werkatelier door Jan Kerkhof (voorzitter Stuur- en
Initiatiefgroep Mozaïek Dommelvallei) en Joseph Vos
(bestuurslid Molenstichting Noord-Brabant)

13.45 – 14.45 uur Workshopronde 1 (*)

15.05 – 16.05 uur Workshopronde 2 (*)
16.15 – 16.45 uur Plenaire terugkoppeling, samenvatten van en reflectie op
resultaten workshops door Marieke Moorman en Ellen
Vreenegoor o.l.v. Jeroen Naaijkens (**)
16.45 – 17.00 uur Afsluiting door Jan Kerkhof
17.00 – 18.00 uur Netwerkborrel

•

Eindhoven

•

Workshop 4: ‘Landschapsbiografie van de Dommel’ o.l.v. Ger van den Oetelaar
en Dirk van de Ven. “Er zijn vele Dommelpublicaties geweest, maar met deze
landschapsbiografie willen we een biografie maken die iedereen in het stroomgebied kan gebruiken als basis voor ontwikkelingen. Hierdoor zullen deze
toekomstige initiatieven beter aansluiten bij de (landschaps-)identiteit van
het stroomgebied. De landschapsbiografie wordt onder meer via aanvullend
onderzoek ontwikkeld in de geest van de landschapsbiografie van de Drentse Aa.”
Workshop 5: ‘Beleefbaarheid en zichtbaarheid watermolenlandschap’ o.l.v.
Akke de Vries. “We gaan op zoek naar concrete mogelijkheden om een watermolenlandschap landschappelijk te versterken en naar ideeën om de contouren
van watermolenlandschappen (tijdelijk) zichtbaar en beleefbaar te maken.”

Aanmelden

Bezichtiging waterrad

Bent u erbij? Laat het ons weten. Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 22
maart via communicatieteam@hetgroenewoud.com. Vermeld bij uw aanmelding
uw naam, organisatie en voorkeur voor drie workshops.

Voorafgaand aan het Werkatelier kunt u van 12.00 uur tot 12.45 uur het in 2000
gereconstrueerde Sagebien waterrad bezichtigen in het Weverijmuseum naast
Centrum Hofdael. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

(*) U kunt tijdens dit Werkatelier in totaal twee workshops volgen: één tijdens
Workshopronde 1 en één tijdens Workshopronde 2.
(**) Hoe verder?
Aan het einde van het Werkatelier geven burgemeester Marieke Moorman van
Bernheze en Ellen Vreenegoor van RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
een terugkoppeling op de resultaten die de workshops opleverden. Marieke
Moorman is tevens voorzitter van de Kopgroep Energie & Klimaat van AgrifoodCapital.
Ellen Vreenegoor is programmamanager Klimaatadaptatie en Water bij RCE.
Uit hoofde van deze functies lichten beiden toe hoe ze de resultaten van het
Werkatelier gaan verwerken.

Tijdens het Werkatelier zal Omroep Meierij filmopnames maken.

Pilot Watermolenlandschappen

Van Gogh National Park & Mozaïek Dommelvallei

Het project Watermolenlandschappen in Het Groene Woud is een initiatief van
Molenstichting Noord-Brabant. Het laat zien hoe het huidige beekdallandschap
van de Dommel mede is gevormd door de eeuwenlange wateropstuwing
voor de talloze watermolens in het beekdal. De pilot onderzoekt hoe deze
historische watermolenlandschappen kunnen bijdragen aan actuele opgaven
als natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, landschapsversterking, duurzame
energieproductie en de recreatieve ontwikkeling van de Dommelvallei. Het
Werkatelier is een belangrijke stap op weg naar concrete uitvoeringsprojecten.
De pilot wordt ondersteund door waterschap De Dommel, provincie NoordBrabant, de gemeenten Nuenen, Eindhoven en Valkenswaard, de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, Het Groene Woud en Mozaïek Dommelvallei.

Vincent van Gogh vereeuwigde drie nog bestaande watermolens rond
Eindhoven. Het zijn iconen in het beekdallandschap van de Dommel. Er wordt
hard gewerkt aan de oprichting van het Van Gogh National Park, een nieuw
Nationaal Park van Wereldklasse. Het verbindt natuur, cultuur en landschap
aan economische ontwikkeling, toerisme en beleving, met Van Gogh als gids.
Mozaïek Dommelvallei is als project opgenomen in het bidbook van het
Van Gogh National Park.
< Foto: Vincent van Gogh, Collse Watermolen, 1884;
collectie Noordbrabants Museum.

