Financiering
€ 2,62 miljoen totaal
€ 610.000 Erfgoed Deal
€ 2,01 miljoen cofinanciering

Watermolenlandschappen

Klimaatadaptatie

Partners + samenwerking
Molenstichting Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Waterschap De Dommel
Het project wordt ondersteund
door meer dan 20 partners en
regionale koepelorganisaties.

“Na drie extreem droge zomers zien we
als waterschap steeds meer in dat we
historische watermolenlandschappen
kunnen benutten om ons watersysteem
klimaatrobuuster te maken’’.
Hein Elemans, Waterschap de Dommel

Leerpunten + opbrengst
1. Aansluiten bij lopende
gebiedsprocessen van
waterschappen, gemeenten en
natuurorganisaties zodat
erfgoed een integraal
onderdeel van het planproces
en uitvoering wordt.
2. Veel aandacht besteden aan
kennisuitwisseling
(veldateliers).

Voor meer informatie
info@watermolenlandscha
ppen.nl
Projectcoördinatie
Hans Bleumink
bleumink@overland.nl
“De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd
in het opbouwen van een breed netwerk. Dat
werpt nu zijn vruchten af. Steeds meer
partijen steunen haken aan bij ons initiatief’’.
Riet Meijer, Molenstichting Noord-Brabant

Beschrijving
Het project onderzoekt in de praktijk hoe historische watermolenlandschappen in het
stroomgebied van de Dommel ingezet kunnen worden voor klimaatadaptatie. Hoe
kunnen die historische landschappen het water in droge perioden beter vasthouden
en het bij afvoerpieken beter bergen? Dit levert in totaal zo’n 300 à 400 hectare
aantrekkelijk en klimaatrobuust beeklandschap op. Dat gebeurt op drie Brabantse
watermolenlocaties, met tal van ondersteunende activiteiten gericht op
kennisontwikkeling en -uitwisseling. De kern van het project bestaat uit drie
uitvoeringsprojecten.

Producten
• Handreiking waarin de opgedane
kennis en ervaringen zijn
gebundeld.
• Watermolenlandschappen in de
landschapsbiografie van de
Dommel.
• Artikel in tijdschrift DEAL! 2
• Projectpagina Erfgoed Deal
• Podcast Verborgen in het volle
zicht

Planning
De start van het project vond plaats tijdens de
Landschapstriënnale in april 2021. Tot eind 2023 gaan
we aan de slag bij de watermolens van Venbergen
(gemeente Valkenswaard), Opwetten (gemeente
Nuenen en Eindhoven) en Spoordonk (gemeente
Oirschot). 2021 staat bij alle molens in het teken van
voorbereiding, onderzoek en ontwerp. In 2022 en 2023
vindt uitvoering plaats.
www.watermolenlandschappen.nl

