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1. INLEIDING OP HET UITVOERINGSPROGRAMMA 

1.1. Aanleiding 
In het kader van het ontwikkelen van het Reconstructieplan de Peel in 2002, heeft de 
Heemkundekring Myerle de projectplannen De Kasteelseloop en De Molenheide ingediend bij de 
Reconstructie Commissie de Peel. Het zijn plannen ten behoeve van de versterking van het 
cultuurhistorische landschap in genoemde gebieden. Beide  plannen zijn opgenomen in 
Reconstructieplan de Peel (2005).  

Verder speelt mee dat het gebied tussen Aardborstweg en Kasteelweg (Aardborsthoeve, camping 
de Sprink en scouting de Sprinkhorst) in de nota ‘recreatie in het buitengebied’ is aangewezen als 
een gebied met recreatieve potentie.  

In het kader van het project Natte Natuurparel Sang en Goorkens is in 2009 een cultuurhistorisch 
onderzoek verricht door Croonen van het projectgebied. Alhoewel de realisatie van de Natte 
Natuurparel uiteindelijk niet door is gegaan, biedt het cultuurhistorisch onderzoek inspiratie en 
aanknopingspunten voor de gebieden Kasteelseloop en Molenheide. 

Er liggen allerlei kansen in het gebied voor recreatie en marketing. Te denken valt aan de 
toepassing van nieuwe technologie zoals GPS wandelingen en/of  treasure hunting (schat zoeken) 
met GPS. Verder zou je ook met Augmented Reality zaken kunnen visualiseren die er niet meer 
zijn (kasteel e.d.). Het gebied en de daarbij behorende naam kan als paraplu dienen om zaken 
(events, verhalen, streekproducten, e.d.) onder te hangen. Bijvoorbeeld: Het land van Molenheide 
kan een handelsmerk zijn waarbij boeren uit het gebied producten onder die naam aanbieden etc.  
Met al het bovenstaande zijn volgens een cafetariamodel (allerlei losse onderdelen zelf samen te 
voegen) leuke arrangementen te maken die starten bij de Aardborsthoeve, VVV, Kasteel of Molen. 
Men kan denken aan verhuur van steps, ‘Piet Pleziers’, fietsen, GPS, streekmenu’s e.d.. Dit  levert 
natuurlijk ook weer economisch rendement op. Kortom, het beleefbaar maken van de 
cultuurhistorie rondom de Kasteelseloop en de Molenheide zal tot productontwikkeling leiden door 
lokale ondernemers.  

Bovengenoemde ontwikkelingen en kansen  geven aanleiding voor de gemeente Geldrop-Mierlo 
om de  gebieden Kasteelseloop en Molenheide een kwaliteitsimpuls te geven. Gezien het feit dat 
de gemeente zelf onvoldoende capaciteit (menskracht) heeft om er actief mee aan de slag te gaan, 
wordt het Projectbureau Plattelandsontwikkeling van het SRE ingezet voor ondersteuning. Dit wordt 
gedaan vanuit provinciale middelen die het SRE beschikbaar heeft voor de gemeente. 

1.2. Waar moet het uitvoeringsprogramma toe leiden?  
Een uitvoeringsprogramma waarin duidelijk wordt hoe het beleefbaar maken van de 
cultuurhistorische elementen in de gebieden Kasteelseloop en Molenheide vorm kan krijgen, hoe 
dit bij kan dragen aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het gebied en welke kosten 
hiermee gemoeid zijn. Behalve voor de toeristische ontsluiting van het gebied is het project van 
belang voor de eigen inwoners in de zin van bewustwording van en betrokkenheid bij de eigen 
leefomgeving.   

Het uitvoeringsprogramma moet leiden tot een kwaliteitsimpuls voor de gebieden Kasteelseloop en 
Molenheide en leidt specifiek tot: 
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A. beleefbare cultuurhistorie (en daarmee het behoud en eventueel herstel van cultuurhistorische 
elementen); 

B. versterking van het recreatief toeristische aanbod; 

C. een inspiratiebron voor samenwerking tussen recreatieve ondernemers binnen de gemeente 
en in het gebied in het bijzonder. 

De ambitie van de gemeente Geldrop-Mierlo is om het project in eerste instantie kleinschalig te 
houden, waardoor het ook relatief eenvoudig realiseerbaar is. Een verdere uitwerking met meer 
ingrijpendere maatregelen zou in een later stadium kunnen worden uitgewerkt.  

Het resultaat bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft een beschrijving van de 
gebieden Kasteelseloop en Molenheide en inventarisatie van de cultuurhistorische elementen. Het 
tweede onderdeel is een inrichtingsplan waarin die maatregelen worden beschreven die op korte 
termijn gerealiseerd kunnen worden en een plan van gewenste maatregelen voor de langere 
termijn.  

1.3. Voor wie is het uitvoeringsprogramma bedoeld? 
Het uitvoeringsprogramma is primair bedoeld voor de gemeente Geldrop-Mierlo, in het bijzonder 
voor de betrokken wethouders en ambtenaren.  Secundair is het programma bedoeld voor de 
betrokken partijen bij de uitvoering. Het gaat hier om de ondernemers uit het gebied (o.a. De 
Aardborsthoeve, Camping De Sprink, agrarisch ondernemer Jos Relou), het Weverij museum in 
Geldrop, Waterschap Aa en Maas, IVN Mierlo, Bosgroep Zuid Nederland, Heemkundekring Myerle, 
Stichting Archeologisch Samenwerkings-verband (SAS) en ZLTO. 

1.4. Hoe is het uitvoeringsprogramma tot stand geko men? 
Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma is gewerkt met een enthousiast projectteam, 
bestaande uit de volgende personen:  Robijn Andringa (gemeente Geldrop-Mierlo), Barbara 
Savelsberg (gemeente Geldrop-Mierlo), Henk Simons (Heemkundekring Myerle), Jan Timmers 
(Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband) en Marijn de Jong (Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven).  
De totstandkoming van het uitvoeringsprogramma is gestart met een inventarisatie van kansrijke 
maatregelen in het projectgebied door het projectteam. De door het projectteam bepaalde focus 
heeft de basis gevormd voor een creatieve brainstormsessie met ondernemers uit het gebied, 
bestuurders, ambtenaren, natuurwerkgroepen, grondeigenaren en de streekmanager. De 
brainstormsessie heeft creatieve ideeën opgeleverd en enthousiasme en draagvlak gecreëerd.   
Vervolgens zijn de in de brainstormsessie naar voren gebrachte ideeën door het projectteam tegen 
het licht gehouden op basis van haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Hieruit is een set aan 
maatregelen gekomen voor de korte termijn en daarnaast gewenste maatregelen voor de langere 
termijn. De mogelijkheden voor de korte termijn hangen samen met bijvoorbeeld de huidige 
eigendomsverhoudingen, de kosten die er mee samenhangen, de prioriteit die er aan kan worden 
toegekend, et cetera.  Het projectteam heeft, samen met de direct bij de maatregelen betrokken 
partijen, de korte termijn maatregelen verder uitgewerkt, zodat ze uitvoeringsgereed zijn.  
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2. ANALYSE VAN HET PROJECTGEBIED  

2.1. Inleiding op het gebied 
Het project concentreert zich op  de Kasteelseloop en de Molenheide. De gebieden Kasteelseloop 
en Molenheide zijn twee aangrenzende gebieden met een verschillende karakter. Waar de 
Kasteelseloop wordt gekenmerkt door een kleinschalig agrarisch landschap, is het gebeid 
Molenheide een gesloten bos- en heidegebied. Ook de geschiedenis van beide gebieden is 
verschillend. Waar in het gebied Kasteelseloop vooral haar bewoningsgeschiedenis is af te lezen, 
is in het gebied Molenheide met name de gebruiksgeschiedenis terug te vinden. Beide gebieden 
zijn op onderstaande kaart globaal weergegeven.  
 

 Bron: TD Kadaster 

2.1.1. Molenheide 
Inleiding 
In de loop van de tijd hebben veranderende inzichten m.b.t. cultuurhistorie er toe geleid, dat men 
meer oog heeft gekregen voor de levensgeschiedenis van het landschap. Zo een landschap 
waarvan de levensgeschiedenis kan worden afgelezen, is gelegen ten westen van Mierlo. 
Het gebied Molenheide vormt een voortzetting van de Strabrechtse Heide en is gelegen op de 
waterscheiding van d Aa en de (Kleine) Dommel. Hier werd in de Late Middeleeuwen door de 
toenmalige Heren van Mierlo, de familie Dickbier, een molen gebouwd. Op de hoogste duin, nabij 
een urnenveld, werd in de 17e eeuw een standerdmolen geplaatst, die in de 19e eeuw werd 
verhuisd naar de huidige locatie in het centrum van Mierlo. De Molenberg, waar de molen heeft 
gestaan, is echter nog als archeologisch relict aanwezig op de Molenheide.  

bronnen: Structuurvisie Geldrop-Mierlo (2010) / Projectvoorstel Molenheide, Heemkundekring Myerle (2003) 
 

Kasteelseloop 

Molenheide 
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Windmolen van Mierlo 
De windmolen van Mierlo op de Molenheide is vermoedelijk aan 
het einde van de 14e eeuw gesticht door de Heren van Mierlo. Het 
was een zogenaamde banmolen: d.w.z. de inwoners van Mierlo 
werden gedwongen om hun graan te laten malen op de molen 
van de heerlijkheid. De windmolen was op een natuurlijke en 
deels kunstmatig opgeworpen heuvel gebouwd. Deze molenberg 
was aan een zijde toegankelijk voor paard en wagen. De molen 
bleef eeuwenlang eigendom van de Heren van Mierlo en werd 
telkens verpacht voor een periode van 4 of 6 jaren. In 1640 werd 
hier door de Heren van Mierlo een nieuwe molen gebouwd: een 
z.g. standerdmolen. In 1855 werd deze molen gekocht door de 
Mierlose familie Branten  en sinds 1860 staat de windmolen in het 
centrum van Mierlo.  

bron: Mierlo van oorsprong tot heden, Jean Coenen blz. 100 en 163 

2.1.2. Kasteelseloop 

Inleiding 
Langs de benedenloop werd is de Late 
Middeleeuwen het Kasteel van Mierlo 
gebouwd, waaromheen later boerderijen 
verschenen die in eigendom waren van de 
Heren van Mierlo, kloosters en particulieren. In 
de nabijheid van het Kasteel lagen voorts 
leemkuilen en steenovens, een duiventoren, 
een schans voor de verdediging van de 
kasteeltoegang, een pastorie en veemarkt. Na 
de Middeleeuwen groeiden de hoeven uit tot 
de gehuchten de Loo, Overakker en Trimpert. 
In de 19e eeuw werden de restanten van het 
kasteel afgebroken en het kasteelterrein is nu 
niet meer herkenbaar in het landschap. Nu is 
het terrein in gebruik als weiland. Sinds kort is 
het terrein aangewezen als een archeologisch 
monument. 

bron: Structuurvisie Geldrop-Mierlo (2010) 
 

Op de uitsnede van de topografische kaart van rond 1900 is het kasteelterrein met de grachten te 
zien, evenals de ligging van de gehuchten de Loo, Overakker en Trimpert. 
 

Standerdmolen van Mierlo 

bron: TD Kadaster, 2010 
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Kasteel van Mierlo 
Het kasteel van Mierlo was de 
woonplaats van de Heren van Mierlo. 
Het wordt voor het eerst in de 14e eeuw 
genoemd en het bestond uit een 
ommuurde en van torens voorziene 
voorburcht (L) en een hoofdburcht (R). 
Vermoedelijk is het kasteel ontstaan uit 
een donjon, waar men later een lagere 
woonvleugel tegenaan heeft gebouwd. 
Het kasteel werd omgeven door een 
brede gracht. De verbinding tussen de 
voor- en de hoofdburcht werd gevormd 

door een houtenbrug met een ophaalbaar gedeelte. 
Bovenin het kasteel bevonden zich de geselkamers of 
kerkers waarin misdadigers werden opgesloten en in de voorburcht bevond zich een kapel. Het 
kasteel is op het einde van de achttiende eeuw gedeeltelijk ingestort en de ruïnes zijn in de loop 
van de daarop volgende jaren geleidelijk verdwenen. Rondom het kasteel lagen de hoeves van de 
Heren van Mierlo en kloosters. 

bron: boek Jean Coenen, blz. 63, 101, 257  

 
Heren van Mierlo 
Mierlo was in de Middeleeuwen een heerlijkheid. Dat hield in dat een heer rechten had over de 
bevolking, de grond, wegen, water, wind en andere zaken. De eerste naam die opduikt in de akten 
is die van ridder Hendrik van Mierlo. Hij had meer dan veertig jaar rechten in het dorp, vanaf 
ongeveer het jaar 1220. Een andere opvallende naam is Jan 
Dikbier, die de heerlijkheid Mierlo in 1356 aankocht. De 
koop omvatte de heerlijke rechten van het dorp, de 
watermolen van Coll onder Tongelre en de watermolen van 
Opwetten te Nuenen. De Bossche regentenfamilie Dikbier 
was wel belangrijk, maar een eigen heerlijkheid was niet 
eerder verbonden geweest aan hun geslacht. Met de 
aankoop van Mierlo steeg het aanzien van Jan Dikbier in de 
stad aanzienlijk. De familie van Scherpenzeel Heusch was 
uiteindelijk diegene die in 1798 een groot aantal heerlijke 
rechten verloor over Mierlo toen de voorrechten van de adel 
door de nieuwe Staatsregeling waren afgeschaft. Uit 
verhalen is op te maken dat de Heren van Mierlo niet altijd 
lieverdjes zijn geweest. In Mierlo werd omstreeks die tijd 
dan ook begonnen met de geleidelijke afbraak van het 
bouwvallige kasteel. Het feit dat de stenen erg kostbaar 
waren voor omwonenden heeft het verval versneld. 

bron: boek Jean Coenen, hfst. 5 CD 

Jean Louis Carolus de Heusch (1723-1775); 
olieverf op doek door TH. Caenen (1759)  

Kasteel van Mierlo; door Jan de Beijer 
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2.2. Beleidskader en uitgangspunten 
Voor het beleidskader is de Structuurvisie van de gemeente Geldrop-Mierlo geraadpleegd 
(Structuurvisie Geldrop-Mierlo, 2010) en het gemeentelijke archeologie beleid. Er wordt niet telkens 
verwezen naar de afzonderlijke bronnen.  

2.2.1. Economisch beleidsplan 
Vanuit het economisch beleidsplan van de gemeente wordt ingezet op meer aandacht voor de 
sector recreatie en toerisme als nieuwe economische drager. Om een betere recreatieve en 
toeristische positie in de regio te krijgen, zullen er gekoppeld aan de recreatieve identiteit acties 
moeten worden ontwikkeld en daarnaast zal een goed evenwicht gevonden moeten worden tussen 
de verschillende recreatiemilieus: doen, vermaak en verblijf.  

2.2.2. Gemeentelijk archeologie beleid 
De herziene Monumentenwet geeft gemeenten de nodige beleidsruimte bij het vormgeven van de 
taken op het gebied van de archeologische monumentenzorg. Uitgangspunt daarbij is het vinden 
van een verantwoorde balans tussen enerzijds de wetenschappelijke en cultuurhistorische 
belangen en anderzijds de maatschappelijke en organisatorische uitvoerbaarheid op gemeentelijk 
niveau. De gemeente stelt zich concreet tot doel steeds een verantwoorde afweging te maken 
tussen wat in de bodem bewaard moet blijven, onderzocht dient te worden of verloren mag gaan. 
Centraal daarbij staat het behoud van representatieve delen van het verleden in het landschap en 
de archeologische vindplaatsen die daarin verborgen liggen.  
Archeologische relicten vormen een zeer belangrijke bron van informatie en inspiratie voor de 
historiebeleving en lokale identiteit. Archeologie en cultuurhistorie in het algemeen kunnen een 
tegenwicht bieden aan de toenemende eenvormigheid van onze leefomgeving. Archeologische 
resten kunnen samen met het historische verhaal dat daarmee verbonden is, een belangrijke 
toegevoegde waarde vormen voor ruimtelijke kwaliteit en de ontwikkeling van de gemeente. 
Daarnaast is het ontdekken, herkennen en beleven van het verleden, vooral in de eigen omgeving, 
ook gewoon leuk, spannend en interessant. Op locaties die zich daarvoor lenen is het aan te 
bevelen aan die voorgeschiedenis op gepaste wijze aandacht te schenken. Ook hierin wil de 
gemeente Geldrop-Mierlo, behalve een stimulerende rol richting ontwikkelaars, ook zelf een 
concrete bijdrage leveren, bijvoorbeeld via de inrichting van de openbare ruimte.  

2.2.3. Nota recreatie in het Buitengebied 
Het gebied Kasteelseloop is in de gemeentelijke nota Recreatie in het Buitengebied aangewezen 
als gebied waar recreatie kan worden uitgebreid. Het gebied is een kansrijk extensief recreatief 
landelijk gebied met toegang tot de Strabrechtse Heide. Het wordt gezien als een aantrekkelijk 
landelijk gebied met recreatief medegebruik en kleinschalige recreatieve ontwikkeling met aandacht 
voor geleiding van recreanten richting de Strabrechtse Heide.  

2.2.4. Reconstructieplan de Peel 
In het Reconstructieplan de Peel zijn recreatieve poorten aangewezen. Recreatieve poorten zijn 
locaties met informatievoorziening, horeca, fietsverhuur, knooppunten van routestructuren en 
voldoende parkeermogelijkheden. De Aardborsthoeve geldt als één van de drie recreatieve poorten 
van de Strabrechtse Heide. Het doel van deze Recreatieve Poort is om de aangrenzende 
natuurgebieden te ontzien. Dit kan door de bezoekers te informeren of te ‘trekken’ voor andere 
activiteiten buiten deze gebieden. Dit betekent dat de druk van de Strabrechtse Heide wordt 
verschoven naar de Molenheide, die minder kwetsbaar is. 
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Verder is het gebied ten zuiden van Mierlo, waaronder de Kasteelseloop, indicatief aangewezen als 
locatie met een concentratie van activiteiten met paarden. In deze omgeving is omschakeling van 
intensieve veehouderij naar paardenhouderij zeer goed mogelijk. Het gaat daarbij om 
paardenfokkerijen, africhtingstallen, paardentransport- en handelsbedrijven, paardenpensions en 
maneges.  

2.2.5. Wandel- en fietsroutenetwerk 
Het is van toegevoegde waarde als de routes aansluiten op andere routes. In de regio hebben de 
gemeenten toegezegd om zo min mogelijk andere routes te ontwikkelen buiten het routenetwerk. 
Dit is gedaan om de uniformiteit en de kwaliteit te bewaken. Verfijning van dit routenetwerk, door 
middel van bijvoorbeeld de ontwikkeling van themaroutes, vormen een verrijking van het 
routenetwerk, dat als het ware de basis vormt van alle routes. Mochten er toch delen van de route 
buiten het netwerk liggen, dan is het goed om te kijken of dit stuk opgenomen kan worden in het 
routewerk. Hiermee is het onderhoud en de bewegwijzering van de routes geregeld en lift de route 
mee op de bekendheid en de promotie van het routenetwerk. 

2.3. Cultuurhistorie als drager van recreatie en to erisme 

2.3.1. Algemeen 
Cultureel erfgoed heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen en recreanten, die tegenwoordig 
zoeken naar beleving en authenticiteit. Cultuurhistorie kan het toeristische product meerwaarde 
geven. Zo kan de cultuurhistorische identiteit van een gebied het bindende element vormen voor 
ondernemers. Op deze manier kunnen cultuurhistorie en toerisme elkaar versterken.  

Bij het beleefbaar maken van erfgoed ten behoeve van toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht 
staat de monumentale context centraal. Wat een groot succes is gebleken in erfgoedpresentaties is 
de nadruk op context en verhaal. Door beelden op te roepen, krijgen objecten achtergrond, decor 
en betekenis. Op deze wijze komt erfgoed tot leven en wordt het beleefbaar en betekenisvol. Deze 
benadering biedt grote kansen voor met name het kasteelgebied, zeker omdat blijkt dat het kasteel 
eeuwenlang een belangrijke plaats was in de geschiedenis van Mierlo. 

2.3.2. Doelgroep 
De doelgroep wordt in eerste instantie gevormd door de eigen inwoners van de gemeente Geldrop-
Mierlo. Het uitgangspunt daarbij is: wanneer het voor de lokale bewoners interessant is, is het dat 
ook voor de recreant.  
Recreanten zijn vaak op de fiets en zoeken vooral vermaak. Voor de eigen inwoners ligt het accent 
op de historie. Kijkend naar het gebied, zou het accent op de Molenheide op vermaak kunnen 
liggen en bij Kasteelseloop op Historie en informatie. 

2.3.3. Mogelijke cultuurtoeristische thema’s 
Het eerste wat opvalt aan de gebieden Kasteelseloop en Molenheide, is dat er twee zulk 
verschillende landschappen zo dicht bij elkaar liggen. Hieronder worden een aantal mogelijke 
verhaallijnen geschetst, die de basis kunnen vormen voor het beleefbaar maken van de 
cultuurhistorie in het gebied voor de recreant.  
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1. Functie en betekenis van het Kasteel van Mierlo 
Kasteel: Er zou iets kunnen worden verteld over de functie van kastelen in het algemeen en 

de betekenis die Kasteel Mierlo voor het dorp heeft gehad. Ook kan de relatie met 
de omgeving worden gelegd en de doorwerking die dat heeft gehad op het heden 
(gebiedsnamen, straatnamen, historische relaties, et cetera) 

Hoeves: De kasteelboerderij, een rijksmonument, staat er nog en is zeker de moeite waard. 
Ook de Zwanenweijer is een historische locatie, maar deze boerderij is compleet 
nieuw gebouwd. 

 
2. Historische verhalen rondom de Heren van Mierlo 
Er zijn ook plaatselijke verhalen te vertellen rondom het kasteel en de Heren van Mierlo. 
Anekdotische verhalen kunnen de bezoekers een blik in het verleden bieden. Juist verhalen zijn 
interessant voor de bezoeker, omdat het een verhaal over mensen betreft, dus herkenbaar is. Twee 
mogelijke onderwerpen zijn de vagebonden en de rechtspraak.  

Vagebonden: Er bevonden zich regelmatig vagebonden (of bendes) op de heide bij Mierlo. Toen 
men in 1714 een groep vagebonden te pakken had gekregen en gevangen 
genomen, had men in Mierlo jaren geen overlast meer van bendes. 

Rechtspraak: De Heren van Mierlo bezaten de hogere rechtspraak el duldden geen schending 
van deze rechten. Bovenin het kasteel waren de geselkamers of kerkers, waarin 
misdadigers werden opgesloten. Over de middeleeuwse straffen zijn spannende 
verhalen te vertellen. De straffen die een schout van het kasteel kon opleggen aan 
burgers bij een overtreding of een misdaad waren vaak niet gering. 

 
3. Bergmolen op de Molenheide  
Het feit dat de Heren van Mierlo naar alle waarschijnlijkheid de molen op de Molenberg hebben 
gesticht, biedt een goed aanknopingspunt om de verbinding te leggen tussen het gebied de 
Molenheide en het gebied van de Kasteelseloop. Interessant is ook dat de laatste versie van de 
molen, een z. g. standerdmolen, sinds 1860 in het centrum van Mierlo staat. Ook de reden dat de 
molen op de Molenheide werd gesticht, de functie ervan, geven de Molenberg decor en betekenis. 

4. Heide 
Heide is specifiek voor Geldrop-Mierlo en vormt tevens de verbindende factor tussen de twee 
dorpskernen van de gemeente. Heide staat dan ook centraal in het nog in ontwikkeling zijnde 
marketingconcept van de gemeente (de Raad spreekt zich hier in september 2011 over uit). In die 
zin biedt het project Kasteelseloop en Molenheide kansen om het gebied Molenheide te benaderen 
als een gebied dat beide kernen met elkaar verbindt. Het Katoenpad, dat loopt tussen de 
Molenberg in Mierlo en de watermolen in Geldrop, symboliseert in feite die verbinding. 

2.4. Kansen voor afstemming met lopende plannen, pr ojecten in het gebied 
Er zijn een aantal plannen, projecten en werkzaamheden in de gebieden Kasteelseloop en 
Molenheide waarmee afstemming gewenst is en/of waar kansen liggen voor het beleefbaar maken 
van het gebied. De betreffende projecten, plannen en werkzaamheden worden hieronder 
besproken. 
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2.4.1. Recreatieve poort De Aardborsthoeve 
In de in 2005 vastgestelde reconstructieplannen is de Aardborsthoeve aangewezen als recreatieve 
poort, enerzijds als toegang tot de Strabrechtse heide, anderzijds juist ook om meer mensen naar 
de Molenheide te krijgen om de recreatieve druk op de Strabrechtse heide te verlichten. Op basis 
van deze aanwijzing zijn er in de afgelopen jaren plannen ingediend om extra voorzieningen zoals 
verblijf, meer horeca en meer parkeerruimte te realiseren. Deze plannen zijn niet van de grond 
gekomen, met name door een gebrek aan voldoende financiële middelen. De huidige eigenaar 
heeft aangegeven voorlopig af te zien van het verder ontwikkelen van de Aardborsthoeve als 
recreatieve poort.  

2.4.2. Regionaal kerkenproject 
In de Peel wordt door een aantal gemeenten samen gewerkt aan het herkenbaar maken van 
historische plekken en hun verhalen. In een actieplan Kerktorens zullen uitvoerbare inspirerende 
ideeën worden opgenomen voor het herkenbaar maken voor het brede publiek van historisch 
waardevolle verhalen en ook relicten rondom kerktorens en kerklocaties in de Peel die de roerige 
eeuwen hebben doorstaan. Uitgangspunt van het project is dat cultuurhistorie verbondenheid geeft 
met het eigen dorp en regio. Daarbij heeft het versterken van de eigen (streek)identiteit een 
economisch/financieel effect op de ondernemers in de directe omgeving. Het motto is: 
‘Cultuurhistorie is een duurzame investering’. De gemeente Geldrop-Mierlo is betrokken bij het 
project in verband met de Luciakerk in Mierlo. Niet alleen de kerk heeft een cultuurhistorische 
waarde, maar ook het Emsembel, bestaande uit:  kerk, patronaat, gymzaal, Bethanië, pastorie (+ 
tuin) en kerkhof. Gezien de aard van het project en de ligging van de kerk in Mierlo, liggen er 
kansen voor afstemming en misschien zelfs het verbinden van beide projecten met elkaar in de 
vorm van historische verhalen. 

2.4.3. Ontwikkelen toeristisch Beleids- en Marketing plan 
Er is een nieuw Beleids- en marketingplan in ontwikkeling voor de gemeente. De gemeenteraad 
spreekt zich hier in september 2011 over uit. Centraal in het marketingconcept staat de heide, als 
verbindende factor tussen de twee dorpskernen. Het uitvoeringsprogramma Kasteelseloop en 
Molenheide sluit naar alle waarschijnlijk goed aan bij het marketingplan en biedt elementen om hier 
invulling aan te geven.  

2.4.4. Uitbreiding camping De Sprink 
Camping de Sprink, gelegen aan de Kasteelweg, gaat haar capaciteit uitbreiden. Deze uitbreiding 
betekent meer recreanten in het projectgebied. Het beleefbaar maken van de cultuurhistorische 
elementen in het gebied, betekent een kwaliteitsimpuls van het gebied voor recreanten. Er liggen 
kansen om de belevingswaarde te versterken. Zo heeft de heemkundekring het idee ingebracht om 
de nieuwe campingveldjes historische namen te geven uit het gebied. 

2.4.5.  ‘In de ban van buiten’ 
Vooruitlopen op het uitvoeringsprogramma voor de gebieden Kasteelseloop en Molenheide, is er in 
april 2010 door leerlingen van het Strabrecht College het project ‘In de ban van buiten’ uitgevoerd. 
Dit project is ontstaan in samenwerking van het Strabrecht College, de gemeente Geldrop-Mierlo, 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Streekhuis de Peel en Heemkundekring Myerle. 
Leerlingen hebben allerlei plannen en ideeën bedacht voor een recreatief ommetje bij de 
Kasteelseloop en Molenheide. De resultaten van dit project zullen worden meegenomen in het 
uitvoeringsprogramma. 
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2.4.6. Natuurontwikkeling op de Molenheide 
De Bosgroep Zuid en de gemeente Geldrop-Mierlo werken samen aan natuurontwikkeling op de 
Molenheide. Het gaat hierbij om het herstel van heide en de aanplant van lage planten/struiken 
nabij het Lisven zodat een natuurlijk verloop ontstaat van de begroeiing richting het bos. De 
geplande maatregelen sluiten goed aan op de doelstelling om het gebied beleefbaar te maken voor 
de recreant.  

2.4.7. Stimuleringskader Groen blauwe diensten (STI KA) 
Via het Stimuleringskader Groen – en Blauwe Diensten (STIKA) heeft de gemeente budget 
beschikbaar gesteld voor landschapsontwikkeling. Afstemming tussen de inzet van STIKA-
middelen en de gebiedsdoelstellingen van het project Kasteelseloop en Molenheide zou een extra 
kwaliteitsimpuls kunnen betekenen voor de gebieden en daarmee voor de recreatieve 
aantrekkelijkheid. 
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3. UITVOERINGSMAATREGELEN 

3.1. Speerpunten 
Een creatieve brainstormsessie met een brede groep mensen vanuit de overheid, lokale 
verenigingen, bedrijfsleven en particulieren heeft een groot scala aan ideeën naar voren gebracht 
om de cultuurhistorie in het gebied beleefbaar te maken.  

Alle ideeën die in de brainstormsessie naar voren zijn gekomen, zijn door het projectteam tegen het 
licht gehouden met oog op uitvoerbaarheid, toeristische potentie en draagvlak. Hieruit is een set 
aan maatregelen naar voren gekomen voor zowel de korte termijn, middellange en lange termijn.  

Uit de set aan maatregelen is een viertal speerpunten te onderscheiden. De focus van de gewenste 
maatregelen voor de gebieden Kasteelseloop en Molenheide ligt dan ook op de volgende vlakken: 

1. Herkenbaar maken van het voormalige kasteelterrein; 

2. De Molenberg weer herkenbaar maken in het landschap; 

3. Verbeteren van de toegankelijkheid voor de recreant van beide gebieden in het algemeen 
en de cultuurhistorische elementen in het bijzonder; 

4. Ontwikkelen van aansprekende informatievoorziening voor de recreanten in het gebied 
over de geschiedenis van de gebieden. 

Alle hieronder staande uitvoeringsmaatregelen hebben betrekking op een van bovenstaande 
speerpunten.  

3.2. Kasteelseloop: uitvoeringsmaatregelen  

3.2.1. FASE 1: korte termijn (2011-2012) 
De maatregelen voor de korte termijn zijn verder uitgewerkt. Per speerpunt zullen deze 
maatregelen hieronder besproken worden.  

Gelet op de wens vanuit de gemeente het project kleinschalig te houden en gezien de beschikbare 
middelen, is door het projectteam gekozen om voor de korte termijn met eenvoudige middelen de 
recreant attent te maken op het voormalige kasteelterrein, zonder maatregelen te nemen op het 
kasteelterrein zelf.  

De beleving van het kasteel zal op korte termijn op analoge wijze vorm worden gegeven 
(informatieborden). Voorafgaand zal brontekst c.q. eindtekst (archief- en literatuuronderzoek) 
moeten worden opgesteld dat het desgewenste materiaal verschaft in woord en beeld, waarbij de 
cultuurhistorische thema’s op publieksgerichte wijze zullen worden uitgewerkt.  

3.2.1.1 Glasplaat met foto en informatiebord (speerpunt 1) 

Plaatsen van een glasplaat met een foto van het voormalige kasteel en een informatiebord op de 
Trimpert. De locatie van de glasplaat met de foto biedt de recreant uitzicht op het kasteelterrein van 
ongeveer dezelfde positie als de foto en geeft hiermee een impressie van hoe het landschap er 
toen moet hebben uitgezien.  

Op dit moment staat er al een informatiebord op de beoogde locatie. Deze is nu aan één zijde in 
gebruik. Het idee was om voor de informatie over het voormalige kasteel de andere zijde van het 
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bord te gebruiken, zodat kosten zouden worden bespaard. Bij nader inzien is toch gekozen voor 
een nieuw informatiebord, omdat de nevenkosten (met name werkzaamheden) die voortvloeien uit 
het gebruik van het bestaande bord niet opwegen tegen een nieuw bord. 

Kosten 
De kosten voor de benodigde materialen en rechten worden geschat op totaal € 8.500,-  en zijn als 
volgt opgebouwd: 

- glasplaat met de foto erop gebrand/gedrukt (inclusief frame): € 5.000,-  
- beeldrechten van de foto (tekening):    € 1.500,- 
- Informatiebord (inclusief frame):     € 1.000,- 
- Samenstellen brontekst / eindtekst:    € 1.000,- 

 
Planning 
Deze relatief eenvoudig te realiseren maatregel zou heel goed het eerste zichtbare resultaat 
kunnen zijn in het veld. De maatregel heeft het meeste zin als deze vóór het toeristisch 
hoogseizoen (juli/augustus) kan worden gerealiseerd. 

3.2.1.2 Inrichting informatiepunt Kasteelweg (speerpunt 1) 

Het letterlijk en figuurlijk zichtbaar maken van het kasteel en de cultuurhistorische thema’s zou 
kunnen worden vormgegeven met behulp van visualisatietechnieken in een speciaal daarvoor op te 
stellen ‘tijdvenster’. Bewoners en bezoekers die door het ‘venster’ kijken, zien voor hun ogen het 
kasteel in het landschap staan. In het tijdvenster kan de ontwikkeling- en ontstaansgeschiedenis 
van het kasteel op publieksgerichte wijze worden getoond. 

De maatregel houdt in dat er een tijdvenster met informatiebord 
langs de Kasteelweg wordt geplaatst. Het tijdvenster bestaat uit 
een stalen frame met daarin een doorzichtige afbeelding van het 
gebouw die de bezoeker een impressie geeft hoe het er in het 
verleden uit heeft gezien. De 
foto’s hiernaast  geven een 
voorbeeld uit Wenen weer, 
van Heidentor Carnuntum.  

De locatie zal verder zodanig 
worden ingericht dat de 
recreant er goed kan stoppen 
en uitrusten.  

bron: Kansen door kennis: Ontsluiting van kastelen en borgterreinen in een hedendaags cultuurlandschap 
(2006) 
 
Kosten 
De kosten voor de benodigde materialen en rechten worden geschat op totaal  € 14.000,- en zijn 
als volgt opgebouwd: 

- Kijkvenster    : € 10.000,-  
- Informatiebord (inclusief frame):   €   1.500,- 
- Samenstellen brontekst / eindtekst:  €   1.000,- 
- Plaatsing zitbank    €   1.000,- 
- Plaatsing afvalbak    €      500,- 
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De kosten kunnen mogelijk worden gedrukt door middel van het inschakelen van de 
Heemkundekring en het laten uitvoeren van bijvoorbeeld de plaatsingswerkzaamheden door de 
eigen gemeentelijke organisatie. Aandachtspunt hierbij is dat de inzet van eigen uren niet 
subsidiabel is en dus niet ingebracht kan worden als cofinanciering binnen het LEADER 
programma. 
 
Planning 
De Kasteelweg wordt na de zomer van 2011 heringericht. Het idee is dat de inrichting van het 
informatiepunt hierin meegenomen zou kunnen worden. 

3.2.1.3 Openstellen schouwpad voor recreatief medegebruik (speerpunt 3) 

Om de beleving van de cultuurhistorische elementen in het landschap te faciliteren, zullen er ook 
maatregelen moeten worden genomen om de toegankelijkheid en voorzieningen voor de recreant 
te verbeteren.  

Vanuit de Heemkundekring is de wens naar voren gekomen om het schouwpad langs de 
Kasteelseloop open te stellen voor recreatief medegebruik. Vanwege de iets lagere ligging heeft de 
wandelaar vanaf de Kasteelseloop een goed zicht op het landschap en het voormalige 
kasteelterrein. Daarnaast zou met het openstellen van een deel van het schouwpad  invulling 
worden gegeven aan de ambitie van de gemeente om meer mogelijkheden te creëren voor het 
maken van ommetjes in het buitengebied voor de eigen inwoners.  

In eerste instantie zal een beperkt gedeelte van het schouwpad worden gebruikt. Het gaat om het 
openstellen van het schouwpad op het stuk vanaf Heer de Heuschweg tot aan doorsteek naar de 
Kasteelweg ter hoogte van de kasteelboerderij Ferdinandusse. Waar mogelijk wordt ook een 
verbinding naar de Aardborsthoeve gemaakt. Er zal geen verbinding komen naar Camping De 
Sprink. De eigenaars vinden het voor de sfeer van de camping ongewenst dat er passerende 
wandelaars over het terrein lopen. Een eventuele uitbreiding tot aan de Wolfsberg kan later worden 
aangevraagd bij het Waterschap.  

Binnen een strook van 5 meter uit de Kasteelseloop mogen geen voorzieningen worden geplaatst 
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden. Inzake honden zal er een aanlijnverbod moeten gelden. Hier 
zal ook op gehandhaafd moeten worden. Binnen de gemeente is hier inzet voor beschikbaar. 
Verder is er een Watervergunning nodig die via de loketfunctie van het Waterschap Aa en Maas 
kan worden aangevraagd. 
 
Kosten 
De totale inrichtingskosten worden geraamd op € 2.500,-. De inrichtingskosten die met het 
recreatief medegebruik samenhangen, worden in beginsel gedragen door overheden en 
organisaties die het recreatieve belang behartigen. Dat is in dit geval de gemeente Geldrop-Mierlo. 
Het openstellen van het schouwpad betekent dat extra onderhoud nodig is om het gebied het jaar 
rond toegankelijk te houden voor wandelaars. Dit extra onderhoud zou de gemeente zelf uit kunnen 
voeren en op kunnen nemen in haar onderhoudsplan. De onderhoudskosten worden geschat op € 
500,- per jaar.  
 
Planning 
De openstelling van het schouwpad zou in het 3e kwartaal van 2011 kunnen worden gerealiseerd. 
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3.2.2. FASE 2: lange termijn (2013-2014) 

3.2.2.1 Blikvanger op kasteelterrein (speerpunt 1) 

De ambitie is om op de langere termijn een blikvanger te plaatsen op het kasteelterrein zelf om de 
locatie op te laten vallen. Hieronder worden een aantal opties beschreven ter inspiratie. Deze 
voorbeelden moeten, samen met de financieringsmogelijkheden, de gemeente faciliteren in het 
bepalen van haar ambitie met het kasteelterrein. 
 
Blikvanger 
Er zijn verschillende mogelijkheden om het voormalige kasteel ‘zichtbaar’ en beleefbaar te maken 
voor de recreant. Het zou iets gebiedsvreemd moeten zijn, omdat het planten van bijvoorbeeld vier 
bomen op de hoekpunten van het voormalige kasteel onvoldoende duidelijk zou maken dat er iets 
bijzonders op deze locatie heeft gestaan.  
De grachten zouden zichtbaar gemaakt kunnen worden door middel van wadi’s (ondiepe geulen) 
en de contouren van het kasteel door middel van een gazenkooiconstructie gevuld met stenen. Een 
voorbeeld van zo’n kooiconstructie is te zien op onderstaande foto. Het betreft het zichtbaar 
gemaakte oude kasteel Cranendonck in Soerendonck.  

 
Bron: website gemeente Cranendonck  
 
Een andere optie is het plaatsen van een kunstwerk. Dit kan in 
allerlei vormen. Om een idee te geven van een van die vormen 
volgt een voorbeeld van het huis van Unistate. Hier geeft een 
kunstwerk van staal (door Bep Mulder) één op één de contouren 
van het huis Unistate weer. Het originele poortgebouw is 
gerestaureerd (zie foto hiernaast). Bijzonder is dat de toren 
beklommen kan worden waardoor men een fraai uitzicht heeft op 
de aanpalende middeleeuwse kerk en de wijde omgeving. 

bron: Kansen door kennis: Ontsluiting van kastelen en borgterreinen in 
een hedendaags cultuurlandschap (2006) 

 
Ook het herbouwen van de toegangspoort is een mogelijkheid om een 
impressie te geven van vroegere tijden en de recreant te wijzen op het 
vroegere kasteel van Mierlo. De 17e –eeuwse toegangspoort vormde 
lange tijd het enige restant van het kasteel. Na de beschadiging tijdens 
een storm eind jaren 40 van de vorige eeuw werd de poort gesloopt.  
 
Compensatie grondeigenaar kasteelterrein 
In de praktijk betekent het plaatsen van een blikvanger op het voormalige 
kasteelterrein (oppervlakte 0.55 ha) dat deze grond niet meer voor 
agrarisch doeleinden gebruikt zou kunnen worden. Deze grond zal (bron: fotoarchief 

Heemkundekring Myerle). 
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moeten worden gecompenseerd. De agrarisch ondernemer, die eigenaar is van het voormalige 
kasteelterrein, heeft aangegeven voldoende grond nodig te hebben om zijn bedrijf op een 
volwaardige manier te blijven exploiteren. Er zal dus compensatie in de vorm van alternatieve 
gronden moeten komen. Hiervoor zijn de volgende twee mogelijkheden in beeld: 

1. Aankopen terrein Vd Linden (Kasteelweg 18). Dit terrein (omvang ruim 1ha) is direct gelegen 
aan het huiskavel van de agrarisch ondernemer de heer Relou. Door de agrarisch 
ondernemer wordt 200% compensatie redelijk geacht, gelet op het gegeven dat het 
kasteelterrein midden op het huiskavel ligt, hetgeen het beheer van omliggend terrein 
bemoeilijkt. 

2. Gebruik gronden BBL dat is aangekocht in het kader van het inrichtingsplan Sang en 
Goorkens). Deze gronden zijn gelegen vlakbij een kavel van de heer Relou in dit gebied. Het 
perceel zou 2 á 3 hectare groot zijn. De compensatieoppervlakte is een stuk groter dan het 
kasteelterrein, omdat aantasting van het huiskavel veel zwaarder weegt, is de gedachte. 
Mocht het inrichtingsplan Sang en Goorkens alsnog doorgang vinden, dan moet een andere 
oplossing worden gezocht (maakt dan onderdeel uit van grondverwervingstraject Sang & 
Goorkens). 

 
Kosten 
De ambitie van de gemeente zal maatgevend zijn voor de aard en omvang van de blikvanger op 
het voormalige kasteelterrein en de benodigde grondcompensatie. Bij het aangeven van de 
ambitie wordt de gemeente gevraagd om ook een maximumbedrag aan te geven  als richtlijn. 
Door een link te leggen met kunst, worden de subsidiekansen vergroot. 

3.3. Molenheide: uitvoeringsmaatregelen 

3.3.1. Korte termijn (2011-2012) 

3.3.1.1 Ophogen Molenberg en herstellen oorspronkelijke vorm (speerpunt 2) 

Met het ophogen van de Molenberg en herstellen van de oorspronkelijke vorm moet de Molenberg 
als zodanig weer herkenbaar worden in het landschap. Daarnaast zullen er op en rondom de 
Molenberg een aantal bomen worden gekapt om de zichtbaarheid te benadrukken. Hiervoor hoeft 
geen compensatie plaats te vinden. Het gebied Molenheide, inclusief de Molenberg, is in eigendom 
van de Bosgroep Zuid-Nederland.  

Henk Simons (de Heemkundekring Myerle) heeft samen met Ria Berkvens (archeologe SRE) de 
plek van de Molenberg op de Molenheide bezocht. Er is al snel geconcludeerd dat er feitelijk twee 
opties zijn, waarvan de eerste financieel niet haalbaar wordt geacht.  

1. Exacte reconstructie:  Om een exacte reconstructie te maken zal er opgegraven moeten 
worden om de locatie van de 8 palen (die maar 20 cm diep zijn) en de 4 poeren terug te 
kunnen vinden. Boren heeft hier geen zin, vanwege de beperkte spoordichtheid en de 
aanwezige puinlaag die met de Molenberg samenhangt. De kosten van opgraven loopt al 
snel op naar 10.000 euro en zal uitbesteed moeten worden, omdat de gemeente daar geen 
vergunning voor hebben. 

2. Historisch en archeologisch verantwoorde reconstruc tie : Op basis van de beschikbare 
historische bronnen (kadasterkaart 1832 en archiefstukken met beschrijvingen) een 
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reconstructie maken van de Molenberg en molen. Bij het uitgraven van de palen en andere 
grondwerkzaamheden, zou dan door de heemkundekring meegekeken kunnen worden of 
er geen archeologie ongezien vergraven wordt. De kosten hiervan beperken zich tot een 
gedetailleerd uitwerkingsplan van de reconstructie van de Molenberg wat het SRE samen 
met de heemkundekring wel op zou kunnen zetten. 

 
De Bosgroep Zuid zal samen met de archeologische expertise van het SRE een uitvoeringsplan 
opstellen.  
 
Kosten 
De totale kosten worden geschat op totaal: € 12.000,-  en omvat: 

- Opstellen inrichtingsplan: € 2.000,- (25 uur a €80,-) 
- De kosten voor de boomkap (inclusief zichtlijn) en herinrichting worden door de Bosgroep 

Zuid-Nederland geschat op totaal €9.000,- (materialen, loon, boomkap, aankoop zand). 
- Stelpost eventueel benodigde toezicht archeoloog: € 1.000,- 

 
Planning 
In het najaar van 2011  zal de benodigde boomkap voor zowel de Molenberg als de zichtlijn worden 
uitgevoerd. Daarnaast zal de vorm van de Molenberg hersteld worden. 
 

3.3.1.2 Creëren van vrije zichtlijn in het landschap en plaatsen kijkbril (speerpunt 2) 

Door een vrije zichtlijn van 10 meter breed te creëren vanaf de heide nabij het Lisven tot aan de 
Molenberg, wordt de functie van de Molen op de heide zichtbaar gemaakt. Doordat het gebied laag 
begroeid was, was er veel wind waardoor het een ideale plaats was voor een molen. Door een 
kijkbril te plaatsen in het landschap, wordt de bezoeker begeleid bij het kijken naar het landschap 
en de aanwezigheid van de Molenberg. Voor het creëren van de zichtlijn zullen bomen gekapt 
moeten worden. Ook hier hoeft geen compensatie plaats te vinden in het kader van de Boswet.  
 
Kosten 
De kosten voor het creëren van de zichtlijn zitten in de kosten voor de totale boomkap en 
herinrichting die zijn meegenomen in de herinrichting van de Molenberg. De kosten voor het 
ontwerp en productie van de kijkbril worden geraamd op € 2.000,-. 
 
Planning 
In het najaar van 2011  zal de benodigde boomkap voor zowel de Molenberg als de zichtlijn worden 
uitgevoerd. Daarnaast zal een kijkbril/kijkvenster geplaatst worden. 

3.3.1.3 Kunst-/klimwerk op de Molenberg plaatsen dat doet denken aan de molen (speerpunt 2) 

Om de functie van de Molenberg herkenbaar te maken, wordt er gedacht aan het plaatsen van een 
kunstwerk/klimwerk op de Molenberg dat doet denken aan een molen. Het idee is om hiervoor 
lokale ondernemers/kunstenaars in te schakelen. Om de opdracht goed uit te kunnen zetten zal er 
allereerst een briefing met de randvoorwaarden worden opgesteld die getoetst zal worden in het 
College van B&W. 
 
Kosten 
De totale kosten worden geraamd op totaal € 17.400,-  en zijn als volgt opgebouwd: 

- inzet kunstenaar (loonkosten €50,-/uur): € 10.000,- 
- materiaal kunst- en/of klimwerk:  €   5.000,- 
- fundering en plaatsing:   €   1.800,- 
- ontheffing:    €      400,- 
- bouwleges (3,6 % van de bouwkosten) €      200,- (180,- = minimum) 
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Planning 
In 2011 zal er voorwerk worden verricht om in 2012 daadwerkelijk een kunstwerk te kunnen laten 
ontwikkelen. Het voorwerk bestaat uit het opstellen van een programma van eisen voor het kunst- 
en/of klimwerk en de keuze voor de wijze waarop het kunst- en/of klimwerk tot stand moet komen. 
De bestemming van de Molenberg is bos waar bouwwerken tot een hoogte van 3 meter zijn 
toegestaan, onder andere ten dienste van extensief recreatief medegebruik. De vraag is of een 
kunstwerk hieronder valt, een klimwerk zal naar verwachting wel lukken. Dit moet duidelijk worden 
in het voortraject. 

3.3.2. FASE 2: lange termijn (2013-2014) 

3.3.2.1 Katoenpad herkenbaar en beleefbaar maken 

De heide kan gezien worden als verbindend element tussen de kernen Geldrop en Mierlo. De heide 
in Mierlo en de relatie met de textielindustrie in Geldrop wordt mooi geïllustreerd door het 
Katoenpad. Dit pad liep vanaf Mierlo door de Molenheide naar Geldrop toe.  

De maatregel houdt in dat het Katoenpad weer herkenbaar gemaakt zal worden door middel van 
informatieborden en markeringspaaltjes langs de route. Hiervoor zal onderzoek gedaan moeten 
worden hoe het Katoenpad gelopen heeft. Daarnaast zal er een arrangement worden ontwikkeld 
met ondernemers uit beide kernen (o.a. met Weverijmuseum) zodat de heide en haar vroegere 
functie beleefbaar wordt voor de recreant. Waar mogelijk zal het pad worden opgenomen in het 
routenetwerk. 
 
Kosten 
De kosten worden geschat op totaal € 5.000,-  en zijn als volgt opgebouwd: 

- brononderzoek: € 500,- 
- informatieborden (3 stuks): € 3.500,- 
- markeringspaaltjes: € 1.000,- 

Planning 
Deze maatregel zal begin 2013  worden opgepakt.  

3.3.2.2 Ingangen gebied Molenheide herkenbaar en uitnodigend maken 

De drie ingangen tot het gebied Molenheide zijn nu niet goed herkenbaar voor recreanten. 
Daarnaast zijn de ingangen niet echt aantrekkelijk en zijn er op dit moment geen voorzieningen 
(zoals informatievoorziening) voor recreanten. Zodra de maatregelen op de Molenheide voor de 
korte termijn zijn uitgevoerd, is het zinvol de geleiding van recreanten naar en binnen het gebied 
aan te pakken. Concreet moeten alle drie de ingangen tot het gebied de Molenheide beschikken 
over:  

a. Landmark/herkenningspunt/vlag bij de ingang 
b. Informatievoorziening: kaart van het gebied met bezienswaardigheden en routes 

 
Bij alle drie de ingangen is parkeergelegenheid aanwezig, zij het onverhard. Er zou voor gekozen 
kunnen worden om de parkeergelegenheid bij de ingang waarvan men wenst dat deze het meest 
gebruikt gaat worden, te verharden.  
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Kosten 
De totale kosten worden geraamd op totaal  € 16.000,- en is als volgt opgebouwd: 

- Informatiepanelen (3 stuks): € 4.500,- 
- landmark / vlag (3 stuks): €1.500,- 
- Werkzaamheden inrichting parkeervoorziening (1 stuks): € 10.000,- 

 
Planning 
De ingangen van de Molenheide kunnen worden aangepakt zodra de maatregelen op de 
Molenheide gerealiseerd zijn. Dit betekent dat begin 2013  gestart kan worden. 

3.4. Ondersteunende uitvoeringsmaatregelen 

3.4.1. FASE 1: korte termijn (2011-2012) 

3.4.1.1 Afstemmen wandel- en fietsroutenetwerk langs beleefbare plekken (speerpunt 3) 

Het gaat hier om een verfijning van het routenetwerk. Waar mogelijk en wenselijk zal het wandel- 
en fietsroutenetwerk worden omgelegd zodat de recreant langs beleefbare plekken wordt geleid. 
Wanneer de maatregelen in het veld gerealiseerd zijn, zal met het SRE, als beheerder van het 
routenetwerk de mogelijkheden worden bekeken en uitgezet. Uitgangspunt is dat er routes 
ontstaan van minimaal 3 km, zogenaamde ommetjes. 
 
Kosten 
Het kan zijn dat er een bedrag betaald moeten worden voor het aanpassen van het routenetwerk. 
Er komt nogal wat bij kijken: bestekkaarten aanpassen, verleggen van de routes, zorgen dat de 
aansluitingen weer kloppen, et cetera. Aangeraden wordt om een bedrag van € 3.000,- hiervoor te 
reserveren. 
 
Planning 
Zodra de korte termijn maatregelen in het veld gerealiseerd zijn, naar verwachting halverwege 
2012. 
 

3.4.1.2 Ontwikkelen marketingconcept voor het gebied (speerpunt 4) 

Nu er geïnvesteerd wordt in het beleefbaar maken van de cultuurhistorie in het gebied, is het 
interessant om te onderzoeken hoe de cultuurhistorische elementen in het gebied zo goed mogelijk 
vermarkt kunnen worden. Dit is van belang om de verschillende doelgroepen te bereiken en om 
gericht informatie- en communicatiemiddelen te kunnen ontwikkelen. 
Gezien het beschikbare budget en de goede ervaringen elders van de kennismakelaar van de Peel 
(SRE) met het inzetten van studenten op een soortgelijke opdracht, is het voorstel om studenten 
communicatie van de Fontys Hoogeschool te laten onderzoeken hoe het projectgebied met haar 
cultuurhistorische elementen zo goed mogelijk vermarkt kan worden. Eindproduct is een soort 
storytelling van het gebied, waaraan allerlei activiteiten kunnen worden opgehangen en 
doelgroepen gericht kunnen worden benaderd (naar voorbeeld Gemert-Bakel: Kruidendorp van 
Nederland). 
 
Kosten 
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Er zullen twee studenten, in totaal ongeveer 300 uur met het project aan de gang kunnen (zij 
hebben elk 20 uur per week). Wanneer de studentinzet via de kennismakelaar van de Peel wordt 
geregeld, kan de opdracht voor € 600,- worden uitgevoerd. Eventueel kunnen de studenten ook 
communicatiemiddelen ontwikkelen als vervolgopdracht. 
 
Planning 
Voor het uitvoeren van deze maatregelen wordt de uitspraak van de Raad over het nieuw 
ontwikkelde beleids- en marketingplan van de gemeente afgewacht. Dit plan wordt naar 
verwachting in de raadsvergadering van september 2011 behandeld. Bij goedkeuring door de Raad 
zal het plan dienen als kader waarbinnen de studenten de opdracht uitvoeren. Op zijn vroegst 
zullen studenten in het najaar van 2011  aan de slag kunnen gaan. 
 

3.4.1.3 Adviesuren en projectleiding 

Voor de uitvoering van de korte termijn maatregelen wordt door de gemeente onvoldoende 
capaciteit voorzien. Externe adviesuren en projectleiding worden nodig geacht voor een 
succesvolle uitvoering. De kosten hiervoor worden geschat op € 6000,-  voor de periode vanaf de 
2e helft van 2011 tot 2012. 

3.4.2. FASE 2: lange termijn (2013-2014) 

3.4.2.1 Verbindende verhalen ontwikkelen als recreatief product (speerpunt 4) 

Zoals eerder gezegd, ligt de nadruk bij het beleefbaar maken van cultuurhistorie op context en 
verhaal. Door beelden op te roepen, krijgen objecten achtergrond, decor en betekenis. Op deze 
wijze komt erfgoed tot leven en wordt het beleefbaar en betekenisvol. De ontwikkeling van 
verbindende verhalen rondom de geschiedenis van de gebieden Kasteelseloop en Molenheide 
geven het voormalige kasteel en de Molenberg deze achtergrond, decor en betekenis voor de 
recreant. Door deze verhalen te vertalen in een recreatief product en passende 
communicatiemiddelen, worden ze toegankelijk voor de recreant. Het idee is om hiervoor 
augmented reality te gebruiken (o.a. QR-codes waarmee de recreant met de mobiele telefoon door 
middel van het scannen van een code beelden en informatie kan oproepen over de locatie en 
route). 
 
Kosten 
De kosten worden geschat op totaal € 20.000,-  en bevatten: brononderzoek, het herschrijven tot 
sprekende verhalen, de ontwikkelen van geschikt communicatiemateriaal en recreatieve producten 
en het drukwerk (afhankelijk van oplage) van het materiaal en de promotie van het product. 

3.4.2.2 Samenwerking stimuleren tussen recreatieve ondernemers (speerpunt 4) 

Het stimuleren van de samenwerking tussen recreatieve ondernemers in het gebied is van belang 
om de cultuurhistorische elementen in het landschap te kunnen “vermarkten”. Zodra ondernemers 
er op in gaan spelen en samen gaan werken, ontstaat er een sterk recreatief-toeristisch gebied. 
Ondernemers kunnen een grote bijdrage leveren aan het beleefbaar maken van de cultuurhistorie 
door hun producten hierop aan te passen en nieuwe producten te ontwikkelen. Dit versterkt de 
beleving van de recreant. Er zullen activiteiten ontwikkeld worden die de samenwerking tussen 
ondernemers in de omgeving stimuleren. 
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Kosten 
Voor het informeren en enthousiasmeren van ondernemers voor het ontwikkelen van toeristische 
producten en arrangementen worden de kosten geraamd op € 4.000,- . 
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3.5. Kaart met inrichtingselementen 

Inrichtingselementen:  
1. Glasplaat met foto kasteel en informatiepaneel 
2. Inrichten informatiepunt kasteel 
3. Openstellen schouwpad voor recreatief medegebruik 
4. Blikvanger kasteelterrein 
5. Herstelmaatregelen Molenberg 
6. Katoenpad herkenbaar en beleefbaar maken 
7. Vrij zichtlijn en kijkbril in het landschap 
8. Kunst en/of  klimwerk op de Molenberg 
9. Ingangen Molenberg herkenbaar en uitnodigend maken 
10. Aandachtsgebieden: afstemmen wandel en fietsroutenetwerk langs beleefbare plekken 
11. Marketingconcept, verbindende verhalen, samenwerking recreatieve ondernemers stimuleren 
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3.6. Kostenoverzicht en financieringsmogelijkheden 
 
De totale kosten voor de uitvoering van het programma voor het beleefbaar maken van de 
cultuurhistorie van de gebieden Kasteelseloop en Molenheide voor de recreant komen op 
€111.000,- (nog niet definitief, ontbreken nog aantal kostenposten). 

3.6.1. Korte termijn 

3.6.1.1 Kosten 

Voor de uitvoering van de korte termijn maatregelen worden de kosten geschat op totaal €60.000,-. 
 
Maatregel Kosten 

FASE 1: korte termijn (2011-2012)   

Kasteelseloop   

Plaatsen glasplaat en informatiebord  €   8.500  

Inrichten informatiepunt Kasteelweg  € 14.000  

Openstellen schouwpad voor recreatief medegebruik  €   2.500  

Subtotaal Kasteelseloop  € 25.000  

Molenheide   

Ophogen Molenberg en herstellen vorm  € 12.000  

Creëren vrije zichtlijn en plaatsen kijkbril  €   2.000  

Kunst-/klimwerk op de Molenberg plaatsen  € 17.400  

Subtotaal Molenheide  € 31.400  

Ondersteunende maatregelen   

Afstemmen wandel- en fietsroutenetwerk  €   3.000  

Ontwikkelen marketingconcept  €      600  

Adviesuren en projectleiding €   6.000 

Subtotaal ondersteunende maatregelen  €   3.600  

TOTAAL  € 66.000  

Tabel 1 Kostenoverzicht korte termijn 

3.6.1.2 Financieringsvoorstel 

Voor de financiering van de uitvoeringsmaatregelen voor de korte termijn wordt een beroep gedaan 
op het LEADER-programma De Peel. Vanuit LEADER worden maximaal 50% van de subsidiabele 
kosten gefinancierd. Hier moet eenzelfde bedrag aan cofinanciering tegenover staan. Het SRE 
Stimuleringsfonds kan een deel (maximaal 50% van de gemeentelijke bijdrage) van de benodigde 
cofinanciering leveren. Tabel 2 laat het financieringsplaatje zien indien  de aanvraag voor een 
bijdrage uit LEADER wordt toegekend.  

BIJDRAGE BEDRAG 

Gemeente Geldrop-Mierlo  €   16.500,-  

SRE Stimuleringsfonds  €   16.500,-  

LEADER De Peel  €   33.000,- 

TOTAAL  €   66.000,- 

Tabel 2 Financieringsoverzicht in geval van een bijdrage uit LEADER De Peel. 
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3.6.2. Lange termijn 

3.6.2.1 Kosten lange termijn 

De kosten voor de uitvoering van de voor de lange termijn (2013-2014) voorgestelde maatregelen 
hangen voor een groot gedeelte af van de ambitie van de gemeente met het voormalige 
kasteelterrein. Voor maatregelen in het gebied de Kasteelseloop is dan ook vooralsnog geen 
kostenindicatie  gegeven. Wel zijn mogelijke financieringsbronnen genoemd.  
Wat betreft de maatregelen op de Molenheide op de lange termijn is wel een kostenindicatie 
gemaakt. De totale kosten worden hiervoor geschat op € 21.000,-. Daarnaast worden de kosten 
voor de ondersteunende maatregelen op de lange termijn fors hoger ingeschat dan op de korte 
termijn. Juist op de langere termijn is het creëren van verbindende elementen en producten van 
groot belang voor de belevingswaarde van de zichtbaar en herkenbaar gemaakte cultuurhistorie. 
De kosten hiervoor worden geschat op € 24.000,-. 
 

Maatregel Kosten 

FASE 2: lange termijn (2013-2014)   

Kasteelseloop   

Blikvanger kasteelterrein   pm  

Grondcompensatie kasteelterrein  pm  

Subtotaal Kasteelseloop  €    -    

Molenheide   

Katoenpad herkenbaar en beleefbaar maken  €   5.000  

Ingangen Molenheide herkenbaar maken  € 16.000  

Subtotaal Molenheide  € 21.000  

Ondersteunende maatregelen   

Ontwikkelen verbindende verhalen als recreatief product  € 20.000  

Stimuleren samenwerking recreatieve ondernemers  €   4.000  

Subtotaal ondersteunende maatregelen  € 24.000  

TOTAAL  € 45.000  

Tabel 3 Kostenoverzicht lange termijn 

3.6.2.2 Financieringsmogelijkheden  

Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten de Peel 
Het Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten, ook wel STIKA genoemd, biedt volgens Ad 
Verhoeven (veldcoördinator van De Peel) mogelijkheden voor de financiering van 
grondcompensatie in relatie tot gebruik van het kasteelterrein. De eerder gemelde opties voor 
grondcompensatie zijn te financieren binnen het voor de gemeente beschikbare STIKA-budget 
(€50.000,=). De afgelopen jaren is gebleken dat het wegzetten van deze STIKA-gelden moeizaam 
verloopt. Het project biedt de mogelijkheid om in één keer een flink deel van het totale bedrag van 
€50.000, te investeren. Wel is het de vraag of de gewenste compensatie in verhouding staat tot het 
verlies aan bruikbare agrarische grond. Dit zou op termijn objectief getaxeerd moeten worden. 
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3.7. Borging van de uitvoering 
Er is een enthousiaste werkgroep ontstaan vanuit het opstellen van het uitvoeringsprogramma. 
Door een fasering aan te brengen in de uitvoering van de maatregelen op korte termijn (2011-2012) 
en de lange termijn (2013-2014) is getracht te zorgen voor een haalbaar plan waarbij de uitvoering 
zoveel mogelijk is afgestemd op al geplande werkzaamheden. 
 
Daarnaast zal zo optimaal mogelijk gebruik worden gemaakt van beschikbare 
financieringsbronnen, zoals LEADER voor de korte termijn en mogelijk STIKA voor de langere 
termijn. Ook de gebiedsmakelaar van de Peel is betrokken bij het zoeken van financieringsbronnen 
voor de verschillende maatregelen. Door een aantal zaken met de betrokken partijen zelf op te 
pakken, kunnen de kosten worden gedrukt. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente de 
uitvoering goed ondersteunt.  
 
Het is de bedoeling dat er in 2011 gestart wordt met de uitvoering van een eerste set aan 
maatregelen. Voor het opstarten van de uitvoering wordt, als onderdeel van de opdracht voor het 
opstellen van het uitvoeringsprogramma, een beroep gedaan op het SRE. De inzet van het SRE 
wordt gefinancierd vanuit provinciale middelen. Het SRE heeft voor de totale opdracht 150 uur ter 
beschikking vanuit provinciale middelen, waarvan circa 25 uur  voor het opstarten  van de 
uitvoering .  

3.7. Tot slot 
Voor de langere termijn zijn er een aantal maatregelen die nog moeten groeien, zowel qua idee als 
qua  draagvlak,  met name wat betreft de blikvanger op het kasteelterrein. Het zou de parel kunnen 
zijn van het gehele uitvoeringsprogramma, maar is tegelijkertijd de meest besproken, meest 
kostbare en meest omvangrijke maatregel. Het kerndoel is dat het verhaal van het voormalige 
kasteel en haar bewoners op een aantrekkelijke manier verteld kan worden. Dit kan op vele 
manieren, van klein tot groot. Het uitvoeringsprogramma geeft een inkijk voor de langere termijn, 
met als doel dat er enthousiasme gaat ontstaan en er een beweging op gang komt waaruit 
inspirerende ideeën naar voren komen waarvoor draagvlak is. 
 


