
 

Het stroomgebied 
van de Dommel             
   ...in Het Groene Woud

Uitnodiging symposium 21 april 2023

Een uniek werk is voltooid. De landschapsbio-
grafie over de Dommel is gerealiseerd. Naar 
aanleiding van deze totaaluitgave over het 
stroomgebied van de Dommel organiseren 
Stichting Landschap Het Groene Woud en 
Ger van den Oetelaar, Jan van der Straaten 
en Jan Timmers (het coördinatieteam van 
de landschapsbiografie) en Waterschap De 
Dommel een symposium waarin vele facetten 
van de Dommel aan de orde komen.

Aanmelden 
In deze uitnodiging vindt u een korte beschrijving van 18 
verschillende deelsessies, verzorgd door verschillende auteurs 
van de landschapsbiografie, onder leiding van een zaalvoorzitter.
Om het symposium soepel te laten verlopen is het essentieel 
dat u zich per mail aanmeldt en in die mail de vier deelsessies 
van uw voorkeur (+ een reservesessie) aangeeft. U kunt dit 
doen door de bij de sessie horende letter (zoals hieronder in het 
sessieoverzicht terug te vinden), aan te geven. Wij proberen dan 
voor iedereen een zo passend mogelijke indeling te maken.

Stuur uw aanmelding mét voorkeurssessies vóór 1 april 
aanstaande naar info@hetgroenewoud.com o.v.v. ‘Aanmelding 
symposium landschapsbiografie’.

U bent van harte uitgenodigd op:

Vrijdag 21 april 2023
13.00 uur
Waterschap De Dommel, Boxtel

Programma
13.00 uur Ontvangst in het Dommelcafé.
13.30 uur Welkomstwoord door Mado Ruijs, bestuurder 
 Waterschap De Dommel.
13.40 uur Opening symposium door dagvoorzitter 
 Peter Glas.
13.50 uur Inleiding door Floris Alkemade, architect 
 en voormalig Rijksbouwmeester.
14.15 uur Verplaatsing naar verschillende zalen voor 
 de deelsessies.
14.30 uur Aanvang deelsessies. 
16.30 uur  Borrel

Adresgegevens 
Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56
5283 WB  Boxtel

De landschapsbiografie kost € 69,95 en is te bestellen 
via PicturesPublishers.nl (geen verzendkosten) of de 
boekhandel.

Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie. Twaalf-
honderd pagina’s aan teksten, foto’s en illustraties liggen klaar 
om u een compleet en aansprekend beeld te schetsen van het 
stroomgebied van ‘onze’ Dommel. Maar liefst 22 auteurs, vele 
tekenaars en fotografen en Pictures Publishers bundelden onder 
leiding van het redactieteam - Ger van den Oetelaar, Jan van 
der Straaten en Jan Timmers - de afgelopen twee jaar kracht, 
kennis en energie. Het resultaat is daar: een toegankelijke én 
diepgaande totaaluitgave over de Dommel, een rivier die ons 
lief is en die stroomt en stroomt.

De Dommel. Een eeuwenoude maar nog altijd vitale landschaps- 
ader die door Het Groene Woud, het midden van de provincie 
Noord-Brabant en de Vlaamse Kempen stroomt. Het gehele 
Dommelgebied bestaat uit natuur, boerenland en stedelijk 
gebied. De Dommel en zijn zijbeken geeft en daagt uit. Vroeger, 
nu en zeker ook in de toekomst. 
Het stroomgebied van de Dommel is een groene biografie in twee 
delen waarin de waarden en betekenis van de rivier voor het 
landschap vanuit historisch-geografisch en ecologisch per-
spectief worden belicht. De landschapsbiografie is bedoeld als 
inspiratiebron en naslagwerk voor beleidsmakers, beheerders 
en ontwikkelaars, maar zeker ook voor iedereen die in het 
stroomgebied van de Dommel woont of er geïnteresseerd in is.

Overzicht deelsessies
A. Mensen in het stroomgebied van de Dommel. De archeologie 
 van een steeds veranderend landschap door Nico Arts
B. De verdwenen loop van de Dommel en de Dieze tussen Herlaar 
 en ‘s-Hertogenbosch door Martien van Asseldonk
C. Bijdrage tot de geschiedenis van Waterschap De Dommel: 
 polders en dijken door Martien van Asseldonk
D. De scheepvaart en doorvaarbaarheid bij watermolens in de 
 Meierij van ‘s-Hertogenbosch door Martien van Asseldonk
E. Water- en moerasnamen als spiegel van het Dommellandschap 
 door Hein Elemans
F. Visserij en historische visrechten op beken, in het bijzonder die 
 op schieraal door Hein Elemans
G. Het Dommeldal: een cascade van watermolenlandschappen 
 door Hans Bleumink en Hans de Mars
H. Grenswallen: Middeleeuwse landschapsrelicten 
 door Ineke de Jongh
I. De jacht en het behoud van jachtlandschappen 
 door Ger van den Oetelaar
J. Naar een robuuste toekomst voor de leembossen in 
 Het Groene Woud: de noodzaak van vergroting en verbinding 
 door Ger van den Oetelaar
K. De watermolens en de oude toren in Van Goghs Nuenense 
 periode door Peter van Overbruggen 
L. De houtproductie van de Norbertijnen en Kartuizers 
 door Jan Sanders
M. Kloosters aan de Dommel ten tijde van het hertogdom Brabant 
 door Jan Sanders
N. Reconstructie van het landschap vanuit ecologisch historisch 
 perspectief: leven op het randje door Mark Scheepens
O. De aardkundige levensloop van de Dommel 
 door Walter Schoenmakers
P. Mensen en landschap in historische tijden door Jan Timmers
Q. Weijers in het landschap door Jan Timmers
R. Klompennijverheid en de invloed daarvan op natuur en 
 landschap door Wim van Uden
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