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Tevens ter informatie voor belangstellenden



Opgave

De gemeente heeft het voornemen en 

ambitie om het buitengebied te 

transformeren naar “Landschapspark 

Mehr en Lo” (Kuiper compagnons, 

2019) met ruimte voor ontmoeten, 

proeven, natuur beleven en bewegen.

Het Landschapspark is de recreatieve 

uitloop van het dorp Mierlo en grenst 

aan de andere kant aan het 

natuurgebied Sang en Goorkens.



• Er zijn veel milieubelemmeringen in het noordelijke deel en slechts één belangrijke in het zuidelijk

• In noordelijk deel ook hoogspanningsmast en leidingstrook

• Het is een groot gebied voor slechts een beperkt aantal woningen (met name bijzondere woonvormen in een gezonde natuurlijke omgeving en niet alleen maar in stedelijk 

gebied)

• Noordelijk deel zou mogelijkheden kunnen bieden voor bijvoorbeeld sport en leisure (en eventueel recreatieve functies)

• In zuidelijk deel zouden mogelijkheden voor recreatieve functies en natuur (die aansluiten bij Sang & Goorkens) ondersteund kunnen worden met beperkte 

woningbouwclusters van bijvoorbeeld 15 tot 25 woningen  

Eerste verkenning



• Stoppende agrariërs of verbreding activiteiten (welke functies worden wel en niet toegestaan?)

• Recreatieve ontwikkeling faciliteren, zoals onderzoeken mogelijkheden voor recreatieve ommetjes 

en recreatieve (verzorgings)functies

• (Natuur)ontwikkeling van de Goorloop en faciliteren ‘ambassadeur’ kleine ijsvogelvlinder

• Aansluiten en versterken landschappelijke / stedenbouwkundige structuren

• Versterken en ontwikkelen ambities voor natuur en ecologie, kansen voor natuurontwikkeling 

Goorloop in combinatie met vernatting

• Versterken cultuurhistorische waarden







Ontwikkeling Mierlo

















• Mogelijke scenario’s of combinaties



•BOUWSTEENTJES LANDSCHAP

•Lanen

• markante boom bij knopen, wanneer

mogelijk greppel vergroten tot terras talud

(gradient van nat naar droog) met 

recreatief zandpad

•Houtwallen

•ruimtelijke structuur met streekeigen

struweel en grote bomen, met daartussen

recreatief pad

•Patchwork van kavels

•bospercelen, plasdras percelen, 

rietlandjes, boomgaardjes, akkers met 

bijzondere gewassen, plukweides

•Dorpsrand

• bloemweide mix met streekeigen

fruitbomen en recreatief pad, 

natuurpoort “Koers” naar

Landschapspark Mehr & Loo

•Rand Eindhovens Kanaal

•zone met oude landbouwgewassen, 

boomgroepjes en recreatief pad, 

Natuurpoort Dok, naar verborgen oase Het 

Eindhovens Kanaal

•Rand Waterparel

•natte bloemweidemix, rietkragen, poelen, 

plas dras zones en recreatief pad, 

Natuurpoort “Well” naar natte natuurparel

•Rand Bos & Heide

•droge bloemweidemix, waar mogelijk

verschralen & begrazen voor

heideontwikkeling, boomgroepjes en

recreatief pad











scenario?



Participatie

- Lang traject van initiatief tot aan vaststelling bestemmingsplan

- Omwonenden/belanghebbende worden op verschillende momenten betrokken bij 
de planvorming

- Bij de beeldvorming van het plan (nu)

- Bij de verdere uitwerking richting bestemmingsplan

- En tot slot bij de daadwerkelijke ontwikkeling van het plan

- Van 29 juni t/m 11 juli kan men reageren op de scenarioverkenning via de website 
of tijdens een gesprek (in de glazen container)

- Ook de raad kan van deze gelegenheid gebruik maken
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WVG besluit maart 2019



Planning

- Uitnodigingen zijn al verstuurd en er heeft een oproep gestaan in 
Middenstandsbelangen om te reageren op de scenarioverkenning

- Informatiebijeenkomst raad op 28 juni 2021 (deze is achteraf online te raadplegen)

- Gesprekken met betrokkenen juni en juli 2021

- Verwerken reacties in scenarioverkenning

- Beeldvormende Commissie- en raadsvergadering september 2021

- Uitwerken ontwerp-structuurvisie 3e kwartaal 2021

- Ontwerp-structuurvisie ter inzage 4e kwartaal 2021

- Inspraakreacties verwerken in structuurvisie

- Vaststelling definitieve structuurvisie Commissie- en raadsvergadering 
februari/maart 2022 (noodzakelijk ivm WVG)
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