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Bezuinigingen, decentralisatie, doe-democratie, er komt 
heel wat op ons af. Als burger, bedrijf, overheid, kennisin-
stelling of maatschappelijke organisatie krijgen we er 
allemaal mee te maken. Lokale overheden krijgen meer 
taken die ze met minder geld moeten uitvoeren. De burger 
moet meer zelf organiseren en minder op de overheid 
leunen. Bedrijven worden aangesproken op hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. Boeren moeten de 
dialoog met de burger zoeken. 

Om in deze snel veranderende wereld resultaten te boeken 
moeten we het samen doen: netwerken vormen, elkaar 
opzoeken en ons met elkaar verbinden. Voor plattelands-
vernieuwing, leefbaarheid in de kernen en het verbinden 
van stad en land is het Peelnetwerk (ontstaan uit Recon-
structiecommissie en Streekplatform de Peel) al jaren de 
verbindende factor om in acht gemeenten aan de oostkant 
van de Brainportregio het uitvoeren van projecten te 
stimuleren. In dit netwerk werken overheden, bedrijfsle-
ven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen 
met elkaar samen. 

De afzonderlijke partners voeren projecten uit en maken 
hierbij gebruik van de deskundigheid, middelen, vaardighe-
den en energie van de andere deelnemers van het Peelnet-
werk. Het snel leggen van verbindingen, binnen en buiten 
het netwerk, het met elkaar verknopen van initiatiefnemers, 
het slechten van barrières en het onderzoeken van financie-
ringsmogelijkheden hebben als resultaat dat projecten en 
gebiedsontwikkelingen sneller, beter en integraler tot stand 
komen. In deze flyer enkele voorbeelden van projecten die 
op deze wijze binnen het Peelnetwerk tot stand zijn geko-
men. 
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Samenhang tussen natuur en economie

Gelegen in het verstedelijkte Rijk van Dommel en Aa, aan de 
rand van de Peel, verandert de landelijke kern Mierlo lang-
zaam maar zeker in een kern met pit. Deze veranderingen 
gaan soms bijna geruisloos, soms ook met horten en stoten. 
Ook in het buitengebied zie je dit beeld terug.

Desondanks is er hier nog ruimte om te boeren, kijk maar 
naar de nieuwe stallen die nog steeds verrijzen. Wel wordt 
hierbij steeds nadrukkelijker naar een zorgvuldige land-
schappelijke inpassing gezocht, ook gelet op de rol van boe-
ren als beheerder van het landschap.

De Strabrechtse Heide verbindt

Geldrop en Mierlo zijn twee behoorlijk verschillende kernen: 
het stedelijke Geldrop en het dorpse Mierlo. Wat de beide 
kernen echter verbindt is de prachtige Strabrechtse Heide. 
Formeel hoort dit heidegebied niet meer bij de gemeente 
Geldrop-Mierlo, maar in de praktijk ligt de hei heel dichtbij. 
Even de snelweg over en je bent in een heel andere wereld, 
het prachtige paars van de nazomer, mooie vergezichten, 
galopperende paarden en stilte. 

Samen met de gemeente Heeze-Leende wordt gekeken naar 
de recreatieve mogelijkheden van het gebied, uiteraard bin-
nen de beperkingen van een natuurgebied. Via de verschil-
lende ingangen van de heide worden meer bezoekers getrok-
ken die in de drie omliggende gemeenten kunnen genieten 
van de horecafaciliteiten.

Om dergelijke toeristische ontwikkelingen vlot te trekken en 
in gewenste banen te leiden heeft de gemeente Geldrop-
Mierlo een regisseur toerisme en recreatie aangesteld. Op dit 
gebied liggen er namelijk nog heel veel kansen. 

Ten zuidwesten van Geldrop is in Gijzenrooi het kenmerken-
de kleinschalige agrarische landschap teruggebracht met de 
aanleg van houtwallen, haagstructuren en boombeplanting. 
De komende jaren wil de gemeente bekijken hoe ze dit ver-
der kan invullen, zodat steeds meer mensen kunnen genie-
ten van een wandeling door het landschap van weleer.

Bruisende energie 

Gulbergen, de voormalige afvalberg, is op weg om één van 
de toeristische hotspots te worden in Zuidoost-Brabant. De 
ligging in het Dommeldal, de groene barrière tussen Hel-
mond en Eindhoven, wordt steeds gunstiger. Voor dit gebied 
staan nogal wat plannen op stapel, die de komende tijd de 
nodige aandacht vragen.

In het verlengde hiervan is de gemeente op zoek naar moge-
lijkheden om vanuit Geldrop-Mierlo een kortere fi etsverbin-
ding te realiseren naar Gulbergen. Randvoorwaarde hiervoor 
is de realisatie van een fi etsbrug over het Eindhovens kanaal, 
ter hoogte van het bosgebied bij het bospark ’t Wolfsven.

Ook binnen de kernen van Geldrop en Mierlo bruist het van 
de energie. Beide centra werken aan herinrichtingsplannen 
en de centrummanagementorganisaties richten zich naast de 
eigen inwoners ook op gasten. Samenwerking met partijen 
als het weverijmuseum, kasteel en horecaondernemers heeft 
al geleid tot mooie initiatieven zoals het winterevenement 
Wintersfeer in Geldrop.

Sinds het voorjaar van 2013 hebben zowel inwoners van 
Mierlo als recreanten weer zicht op het verdwenen Kasteel 
van Mierlo via twee doorkijkvensters. En verderop in de 
bossen is de Molenberg teruggebracht in het landschap en 
omgetoverd in een speelbos met een stevige scheut cultuur-
historie. Vlak daarbij is ook de trimbaan fl ink opgeknapt om 
de inwoners uit te dagen in beweging te komen.

Ook het natuurgebied Sang en Goorkens wordt, stapje voor 
stapje, steeds meer een echte natuurparel. Het van nature 
voorkomende kwelwater krijgt na het omleggen van de slo-
ten door Waterschap Aa en Maas meer de ruimte, omdat het 
regenwater om het gebied heen wordt geleid. Ook zullen er 
meer paden en paadjes naar het natuurgebied worden aan-
gelegd, zodat het makkelijker wordt van dit bijzondere stukje 
natuur te genieten. Verder wordt nagedacht aan het verbin-
den van Sang en Goorkens met de Goorloopzone in Helmond 
en met de Strabrechtse Heide via nog aan te leggen ecologi-
sche verbindingszones. 
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