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“Je moet de guts hebben om hier iets  
goeds van te maken. Dat zijn we de regio  
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portefeuillehouder Gulbergen in het Dagelijks Bestuur van MRE  

(bron: [21] Het magazine van Metropoolregio Eindhoven)



Introductie 
 

 

Metropoolregio Eindhoven (MRE) ontwikkelt een plan voor Landgoed Gulbergen.  

Het gebied krijgt een nieuwe toekomst. In het voorjaar van 2022 ging MRE daarover  

in gesprek met een groot aantal betrokkenen en belangstellenden: bewoners, 

omwonenden, recreanten, bedrijven, verenigingen, overheden, maatschappelijke 

organisaties en initiatiefnemers.  
 

Voor u ligt het samenvattend verslag van dit participatietraject. Hierin geven wij u een 

impressie van wat er leeft in het gebied, hoe mensen Gulbergen waarderen, welke 

toekomst zij voor het gebied zien, welke suggesties, ideeën en kanttekeningen zij graag 

aan het bestuur van MRE willen meegeven, als input en inspiratie voor de keuze en 

verdere uitwerking van een voorkeursscenario voor het gebied. In de bijlagen vindt u de 

onderzoeksresultaten en verslagen van de verschillende gesprekken die zijn gevoerd, 

voor zover openbaar. De verslagen zijn vooraf door de deelnemers goedgekeurd. 
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Over Gulbergen 
 
Landgoed Gulbergen is een groene zone die gelegen is in 
de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen. Het gebied is zo’n 
325 hectare groot en ligt tussen de steden Eindhoven en 
Helmond. Ooit was een deel van dit gebied een vuilstort, nu 
is het een groen, landschappelijk gebied, dat geliefd is bij  
onder meer golfers, wandelaars en fietsers. De 21 gemeenten 
in MRE zijn verantwoordelijk voor de ‘eeuwigdurende nazorg’ 
van de voormalige vuilstort voor de regio, een verantwoorde-
lijkheid die MRE op termijn overdraagt aan de provincie. Het 
beheer van het gebied lag lange tijd bij Attero, totdat MRE 
eind 2020 de erfpachtovereenkomst beëindigde. MRE staat 
nu als eigenaar van het gebied zelf aan de lat voor de 
beoogde gebiedsontwikkeling.   
 
Het plan voor de toekomst van Gulbergen moet een plan  
zijn dat kan rekenen op draagvlak van bewoners, bedrijven, 
bezoekers en andere belanghebbenden. Maar ook een plan 
dat aantrekkelijk is voor een marktpartij om uit te voeren. 
Ook moet het aansluiten bij wat er kan, mag en past in 
Gulbergen. De Omgevingsverordening van de provincie  
(01-01-2023 in werking) en de omgevingsvisies van de grond-
gebiedgemeenten, Geldrop-Mierlo en Nuenen, bijvoorbeeld. 
Maar ook de in het gebied aanwezige plant- en diersoorten, 

het watersysteem, het verkeer over de weg, water en spoor, 
financiële kaders, milieueisen en andere wet- en regelgeving 
spelen mee. Gulbergen ligt als een groene pit midden in het 
stedelijk gebied, en heeft daarmee veel potentie als groene 
recreatieve buffer voor de steeds drukker wordende regio, 
met toenemende bedrijvigheid en niet aflatende vraag naar 
woningen. Maar: is er naast die groene, recreatieve functie 
ook ruimte voor andere functies in het gebied? En zo ja, 
welke? Dat vraagt een  fundamentele keuze die, juist vanwege 
de centrale ligging van Gulbergen in het stedelijk gebied, 
impact heeft op het leef- en vestigingsklimaat van de hele 
regio.  
 
 

Vier ontwikkelrichtingen voor 
noordelijk deel Gulbergen  
 
In 2021 liet MRE een brede ruimtelijke verkenning uitvoeren 
naar de mogelijkheden op Gulbergen, daarmee zijn de 
planologische kaders en randvoorwaarden helder. Naast 
een groen, recreatief karakter,  kan het gebied ook andere 
bestemmingen krijgen. In een deel van het gebied, ten 
noorden van de spoorlijn zijn, behalve natuurontwikkeling, 
ook andere functies mogelijk. De Metropoolregio werkte vier 
mogelijke ontwikkelrichtingen uit voor dit deel van het gebied:   
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n  Een energielandschap met windmolens en zonnepanelen  
n  Aanplant van verschillende soorten bos   
n  Een landschappelijk woonconcept 
n  Een thematisch vakantiepark met vakantiewoningen  
 
De vier ontwikkelrichtingen dienden als gespreksstof voor 
het participatieproces. Waarbij de vier ontwikkelrichtingen 
niet in beton zijn gegoten: er zijn vele varianten op en 
combinaties ontwikkelrichtingen denkbaar.       
 
 
Voorkeursscenario  
 
In de periode na het participatietraject kiest het Dagelijks 
bestuur van MRE, in goed overleg met onder meer de 
grondgebiedgemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen, één 
voorkeursscenario. Bij die keuze speelt de inbreng uit het 
participatietraject een belangrijke rol. Ook spelen drie criteria 
mee bij de afweging: wat is de maatschappelijke meerwaarde 
van het te kiezen scenario? In hoeverre draagt het bij aan  

de gebiedsambities en hoe zit het met de financiële 
haalbaarheid? De opdracht die de 21 gemeenten in MRE 
eind 2020 gaven is met een kostenneutraal plan te komen, 
wat betekent dat de opbrengsten  van de verkoop aan een 
marktpartij de kosten voor de beëindiging erfpacht  en de 
planvorming moeten dekken. Het voorkeursscenario wordt 
voor besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur 
van de MRE, nadat de gemeenteraden van de 21 gemeenten 
in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze geven. 
Vervolgens kan de aanbestedingsprocedure starten om het 
voorkeursscenario in de markt te zetten.  
 
Projectteam Gulbergen 
Metropoolregio Eindhoven 
juni 2022
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Participatie-
aanpak 
 

 
Bij de start van het proces om tot een gebiedsontwikkeling te komen was  

al helder dat MRE de toekomst van het gebied in nauwe samenspraak  

met betrokkenen wil vormgeven. Daarom is er ook voor gekozen om al 

vroegtijdig in het proces – ruim voor de keuze van een voorkeursscenario – 

de dialoog met de omgeving te starten.   

#2 
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Doel participatie  
 
De participatie is enerzijds gericht op een zo breed 
mogelijk draagvlak, en anderzijds op maximale kwaliteit, 
door met de inbreng vanuit verschillende belangen en 
invalshoeken én door het benutten van ervarings-
deskundigheid van de omgeving, tot het best mogelijke 
plan voor Gulbergen te komen. 
 
 
Rollen in participatie 
 
De Metropoolregio heeft in de participatie een rol als 
initiatiefnemer in de zin van de Omgevingswet. De 
(toekomstige) Omgevingswet verplicht de initiatiefnemer 
tot een goed participatietraject voorafgaand aan een 
besluit over het Omgevingsplan. In de eerste fase zal  
de Metropoolregio de participatie zelf organiseren.  
In een latere fase vindt met de ontwikkelende marktpartij 
afstemming plaats over hoe de communicatie met de 
omgeving wordt georganiseerd. De grondgebied-
gemeenten staan aan de lat om de (planologische) 
kaders te stellen, én om te beoordelen of het participatie-
traject kwalitatief goed heeft plaatsgevonden. De  
kaders daarvoor vormen de participatienota’s van de 
gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo.  
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Met wie voeren we het gesprek?  
 
Na een gedegen stakeholderanalyse werd duidelijk dat 
Gulbergen een groot aantal directe en indirecte belang-
hebbenden en betrokkenen kent, dichtbij en verder weg. 
Bewoners ín het gebied zelf, maar ook omwonenden in de 
omgeving (Nuenen, Mierlo, Helmond, Eindhoven). 
Eigenaren, pachters en huurders van grond en vastgoed, 
sportverenigingen en individuele sporters en recreanten, 
ondernemers in het gebied, zoals de golfclub, het 
bijbehorende restaurant en Dierenrijk, maar ook bedrijven 
die vlakbij het gebied liggen, zoals het zwembad Wolfsven  
of bedrijventerrein Eeneind of organisaties die op een  
andere wijze betrokken zijn, als Prorail en Attero. Er zijn 
belangenbehartigende organisaties, zoals de diverse 
natuurpartijen, een heemkundekring en citymarketing.  
Maar ook initiatiefnemers met een concreet idee voor (een 
deel van) het gebied. En uiteraard zijn diverse overheden 
betrokken, zoals Waterschap De Dommel, Provincie Noord-
Brabant, Stedelijk Gebied Eindhoven en de grondgebied-
gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo.     
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participatieverslag gebiedsontwikkeling Gulbergen

Aanpak dialoog: level playing field 
 
Het grote aantal en de divers iteit van belanghebbenden en 
betrokkenen vragen om een maatwerk participatietraject, 
waarbij iedere betrokkene zo laagdrempelig mogelijk,  
op een bij hen passende manier en bij hen passende tafel 
inbreng kan leveren. We kozen daarom voor een aanpak 
met meerdere vormen, zowel digitaal als fysiek, en voor 
gesprekken aan meerdere tafels en in meerdere samen-
stellingen. Daarbij hebben we er steeds voor gezorgd dat 
iedereen – ongeacht zijn of haar belang, de tafel of de 
gespreksvorm, over dezelfde ‘start’informatie beschikte. 
Daarvoor organiseerden we voorafgaand aan alle gesprekken 
een webinar, over de visie en ambities voor het gebied, de 
ruimtelijke verkenning, de mogelijke ontwikkelrichtingen en 
de kaders waarbinnen participatie mogelijk is. Iedereen die 
vervolgens mee wilde praten had daartoe de gelegenheid; 
fysiek of digitaal.  
 
Voorafgegaan door afstemming met de Adviescommissie  
en Stuurgroep Gulbergen en besluitvorming door het 
Dagelijks Bestuur van MRE, gaf het Algemeen Bestuur van 
MRE op 23 februari 2022 de ruimtelijke verkenning en de  
vier ontwikkelrichtingen vrij voor participatie. Het participatie-
traject ging vervolgens als volgt verder: 
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24 februari 2022 
 
Webinar  
 
200 live deelnemers I 350 views video  
 
Tijdens een online informatiebijeenkomst informeerden 

we betrokkenen over het proces, de uitkomsten van  

de verkenning naar de ruimtelijke mogelijkheden en  

de ontwikkelrichtingen die in beeld zijn gebracht. Het 

webinar, dat na afloop terug te kijken was, diende als 

basis voor alle vervolggesprekken, zodat iedereen  

over dezelfde informatie beschikt. Het webinar werd 

door 200 deelnemers live bijgewoond, de video van  

het webinar is door ruim 350 mensen bekeken.  

maart 2022 
 
Online vragenlijst  
 
276 deelnemers 
 
Tot 31 maart 2022 kon iedere belangstellende een 

online vragenlijst invullen; bedoeld voor diegenen die 

niet in de gelegenheid of niet bereid waren om fysiek 

deel te nemen aan de gesprekken. In deze vragenlijst 

kon men naast antwoord op meerkeuzevragen ook 

opmerkingen, suggesties en ideeën over Landgoed 

Gulbergen kwijt. De online vragenlijst werd door 276 

deelnemers ingevuld. De uitkomsten zijn verwerkt in dit 

participatieverslag. De volledig uitgewerkte resultaten 

zijn als bijlage bijgevoegd aan dit verslag.  

april 2022 
 
Gespreksronde 
 
±150 deelnemers 
 
We organiseerden twee openbare gespreksavonden  

(45 deelnemers in totaal) in de gemeente Geldrop-

Mierlo en Nuenen. Daarnaast organiseerden we  

7 klankbordgesprekken met groepen mensen (50 

deelnemers totaal) met een gelijksoortig belang,  

zoals bewoners en ondernemers in het gebied zelf, 

organisatoren van evenementen, natuurpartijen, enzo-

voort. Van de openbare gespreksavonden en de  

klankbordgesprekken zijn verslagen gemaakt, die ter 

goedkeuring aan de deelnemers zijn aangeboden. De 

verslagen treft u als bijlage bij dit participatieverslag aan.  

Ook vonden 6 individuele gesprekken plaats met 

bewoners en partijen die direct te maken krijgen met  

de ontwikkeling van Gulbergen en daar ook een rol  

in (kunnen) spelen. Tot slot voerden wij 11 gesprekken 

met initiatiefnemers met een concreet idee voor het 

gebied. Van de gesprekken met direct betrokkenen  

en gesprekken met de betrokken overheden zijn geen 

openbare verslagen beschikbaar.   
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https://www.youtube.com/watch?v=f4B9JrF5tWw
https://www.youtube.com/watch?v=f4B9JrF5tWw
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Communicatie 
 
Om het participatietraject aan te kondigen heeft uitvoerige 
communicatie plaatsgevonden via onder meer digitale 
nieuwsbrieven (ca 400 abonnees), de regionale en lokale 
media, huis-aan-huis brieven in en rondom het gebied en de 
diverse communicatiekanalen van de gemeenten Geldrop-
Mierlo, Nuenen en Metropoolregio Eindhoven. In enkele  
gevallen bleek een aantal mensen, desondanks, de 
aankondiging voor de gesprekken te hebben gemist. Voor 
deze mensen organiseerden we een drietal extra gesprekken. 
Sindsdien hebben ons geen signalen meer bereikt van 
mensen die niet in de gelegenheid zijn gesteld om mee te 
praten. Wij denken dat we hiermee een zo maximaal mogelijk 
bereik hebben behaald. n   

Webinar op 24 februari 2022



de kwaliteit 
van gulbergen 
 

  
Tijdens het participatietraject hebben veel deelnemers zich uitgesproken  

over wat zij in het gebied Gulbergen in meer en mindere mate waarderen.  

En wat zij belangrijk vinden voor de algehele uitstraling en kwaliteit van  

het gebied voor de toekomst.

#3 
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Wat waardeert u nu aan landgoed Gulbergen?   
 
Uit het online onderzoek bleek dat men de recreatieve en landschappelijke kwaliteiten die het  
gebied nu kent sterk waardeert.  De mogelijkheid om te fietsen en wandelen wordt het hoogst 
gewaardeerd (86%), gevolgd door de mogelijkheid om te sporten (72%) en de natuur (60%).  
Over de huidige uitstraling van het gebied zijn de meningen veel meer verdeeld.  

de natuur fiets- en wandelmogelijkheden sportmogelijkheden uitstraling van het gebied
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veel waardering

beetje waardering

geen waardering

geen mening



Hoe belangrijk vindt u een  
betere uitstraling van het gebied? 
 
In de online vragenlijst is ook de vraag gesteld  in hoeverre 
mensen een verbetering van de uitstraling van het gebied 
belangrijk vinden. Bijna de helft van de respondenten vindt  
dit belangrijk tot zeer belangrijk. Zo’n 27% staat neutraal 
tegenover deze vraag, 25% geeft aan het niet belangrijk te 
vinden.  

Hoe belangrijk vindt u het om helemaal 
niets te veranderen aan Gulbergen? 
 
Van de respondenten vindt 25% dat er niets hoeft te 
veranderen, 27% heeft hierover een neutrale mening. Van  
de deelnemers geeft 48% aan dat zij voorstander zijn van 
verandering in het gebied.  
 

betere uitstraling van het gebied niks veranderen aan het gebied
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heel belangrijk

beetje belangrijk

neutraal

vrij onbelangrijk

helemaal niet belangrijk



Waardering voor de berg,  
de rust en het groen  
 
In vrijwel alle gesprekken en schriftelijke reacties komt het unieke karakter van 
de berg, het groene landschap en de relatieve rust van het gebied in een 
dichtbevolkt stedelijk gebied aan de orde. Men waardeert het weidse uitzicht 
vanaf de berg, de – met uitzondering van de golfbaan - vrije toegankelijkheid 
en de mogelijkheid om er te sporten (met name hardlopen, wielrennen, 
mountainbiken, golfen) en recreëren (wandelen, fietsen). Als er in de winter 
sneeuw valt, verandert Gulbergen in een winterwonderland waar volop plezier 
wordt gemaakt met sleetjes. Hoewel dat ook wel eens gevaarlijke situaties 
kan opleveren, en schade voor de golfbaan, zo waarschuwt een enkeling.  
 Het gebied wordt veel bezocht door mensen in de directe omgeving. Men 
ziet er relatief weinig bezoekers ‘van buiten’, omdat het gebied geen brede 
bekendheid geniet. Daarnaast moet je écht weten dat je er moet zijn, want je 
komt er niet zomaar spontaan terecht, zo luidt een veel gehoorde reactie.  
 
Ook de geschiedenis en cultuurhistorische waarde van het gebied, waarvan 
nu de hoofdstructuur nog zichtbaar is door de oude eikenlanen en de hoogte-
verschillen, wordt gewaardeerd. Dat geldt ook voor het Eindhovens Kanaal  
en de Hooijdonkse Beek en het natuurherstel dat de afgelopen tijd al heeft 
plaatsgevonden. Mensen die in of dichtbij het gebied wonen en er regelmatig 
in de vroege uurtjes vertoeven, noemen ook de flora en fauna als belangrijke 
kwaliteit van het gebied, zoals de aanwezigheid van dassen, reeën en de vele 
vogel- en insectensoorten. Op dit moment broeden er weer tal van ooievaars 
in het gebied. 

“When the last tree has been cut 
down, the last fish caught, the last 
river poisoned, only then will we 
realise that one cannot eat money.  
Ik zou het onze kinderen gunnen  
dat we met deze uitspraak in het 
achterhoofd plannen maken voor  
de toekomst van Gulbergen. ”  
 
Bron: respons online vragenlijst  
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Rommelig en verwaarloosd 
 
Toch worden in de gesprekken ook de nodige kanttekeningen 
geplaatst. Zo oogt het gebied wat verwaarloosd en rommelig. 
Onduidelijke, onjuiste en gedateerde bewegwijzering, 
hekken en zwerfafval dragen bij aan dit beeld, en ook het 
gasstation van Carbiogas en de leegstaande boerderij op de 
Heiderschoor bij de golf zijn voor sommigen een doorn in 
het oog. Voor wandelaars en fietsers ontbreken goede 
faciliteiten, zoals parkeerruimte, bankjes, goed aangegeven 
wandel- en fietsroutes en sanitaire voorzieningen. 
Onduidelijke scheiding van functies zorgt er soms voor dat 
wandelaars en fietsers op het domein van de golfbaan 
belanden, tot ergernis van de golfers (en andersom), maar 
wat bovendien tot gevaarlijke situaties kan leiden. Veel 
mensen geven aan dat – hoe prachtig de berg ook is – het  
er ook nog wat saai, kaal en leeg is, bijvoorbeeld qua 
beplanting. Ook mist men uitleg of informatieborden op het 
uitkijkpunt.  
Daarnaast is de veiligheid voor velen een belangrijk 
aandachtspunt. In de avonduren zijn vaak hangjongeren en 
drugsdealers aanwezig op en rondom de berg. Men vraagt 
aandacht voor handhaving. 

Toekomstig stadspark van de regio 
 
Uit alle gesprekken die zijn gevoerd is een scherpe rode 
draad te ontdekken als het gaat om de gewenste toekomstige 
kwaliteiten van het gebied. Zo is veelvuldig de wens geuit 
om het gebied voor iedereen toegankelijk te houden, en de 
nadruk te leggen op het groene en recreatieve karakter van 
het gebied. Veelvuldig is de term regionaal stadspark 
genoemd, en benamingen als ‘Stadspark Brainport’ of ‘de 
groene long tussen Eindhoven en Helmond’ en het ‘Hyde 
Park van Nuenen en Geldrop-Mierlo’. In een steeds drukker 
wordende regio, gekenmerkt door groei en innovatie en 
forse uitbreidingsplannen voor woningbouw en bedrijvig-
heid, zou juist dit gebied daarvan gevrijwaard moeten 
worden en als uitloopgebied moeten dienen voor de regio.   
 
 

Zuidelijk deel:  
groen recreatiegebied 
 
Vaak wordt ook genoemd dat men het gebied ten zuiden van 
de spoorlijn vooral ziet als een groen, parkachtig recreatie-
gebied, met ruimte voor (meer) bezoekers, parkeren en 
recreatieve en sportieve activiteiten op en rondom de berg. 
Daarvoor kan dit deel van het gebied wel een opknapbeurt 
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gebruiken. De beplanting op en rond dit gebied zou meer 
gevarieerd mogen zijn, denk aan het zaaien van bloemen op 
of het planten van fruitbomen langs de rand van de berg. 
Een omwonende oppert zelfs om een wijngaard aan te 
leggen op de berg. Maar ook outdoor-activiteiten – zowel  
op gebied van sport als ‘fun’ en ook horeca passen prima in  
dit deel van het gebied. Betere wandel- en fietsroutes en 
voorzieningen voor mountainbikers (bikepark) zijn zeer vaak 
genoemd. Het zuidelijke deel moet groen blijven, maar er is 
wel degelijk ruimte voor ontmoeting, ontspanning en activi-
teit (zie verder bij sport en vrijetijdsbesteding).   
 
 

Noordelijk deel:  
groen en rustiger 
 
Het noordelijk deel zou volgens de grote meerderheid van 
de participanten eveneens groen moeten blijven, maar  
met een ander karakter dan het zuidelijke deel: meer rust, en 
een combinatie van bos, cultuurhistorie, natuurinclusieve 
agrarische activiteiten (zoals een Herenboeren-concept, 
voedselbos of fruitboomgaard), eventueel in combinatie met 
het in beperkte mate opwekken van duurzame energie. Maar 
altijd met respect voor de aanwezige natuurwaarden (plant- 
en diersoorten). Het noordelijk deel zou weliswaar toegan-

kelijk(er) moeten zijn voor fietsers en wandelaars, maar 
minder druk en met een ander type recreatieve activiteiten 
(zie ook vrijetijdsbesteding). Voor rode activiteiten (woning-
bouw of vakantiepark) is bij een zeer beperkt aantal deel-
nemers aan het participatietraject animo.  
 
 

Niet gemakkelijk 
 
Veel gesprekken gaan ook over de opdracht om tot een 
budgettair neutraal resultaat te komen. Veel participanten 
beseffen dat het door veel participanten gewenste kwaliteits-
beeld niet gemakkelijk zal leiden tot een financieel sluitend 
perspectief. Nadrukkelijk komt vanuit participanten de 
oproep aan de overheden om te zoeken naar oplossingen 
om vooral de maatschappelijke meerwaarde van een groen 
uitloopgebied mogelijk te maken. n
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Verkeer en 
infrastructuur 
 

 

#4 
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Hoe waardeert u de  
bereikbaarheid van  
Gulbergen?  
 
De meeste respondenten van de online  
vragenlijst (79%) vinden het gebied  
voldoende tot goed bereikbaar. 17% Vindt  
de bereikbaarheid niet goed.  

Verkeersluw gebied 
 
Een belangrijke wens die in bijna alle gesprekken naar  
voren komt is om het gebied zo verkeersluw mogelijk in te 
richten (bestemmingsverkeer). Bijvoorbeeld door de slag-
boom bij de Heiderschoor te behouden (een uitdrukkelijke 
wens van de bewoners van het gebied), hoewel er in andere 
gesprekken ook juist voor gepleit wordt de slagboom weg  
te halen. In veel gesprekken wordt aandacht gevraagd voor 
een betere bereikbaarheid van het gebied met het openbaar 
vervoer voor bezoekers per bus of trein, of wellicht via meer 
innovatieve vervoersalternatieven.  
 
 

Parkeren aan de rand 
 
Ook pleiten deelnemers om het parkeren aan de randen  
van het gebied in te richten, ter hoogte van Vaarle, bij de 
berg (old course) en aan de zuidkant bij het kanaal (oude 
VAM-locatie). Andere deelnemers doen de suggestie om 
parkeren volledig buiten het gebied te organiseren en een 
elektrisch treintje of zelfrijdende minibus te laten rijden (bijv. 
in samenwerking met de Automotive Campus). Op die 
manier zou, zo suggereerde een deelnemer, Dierenrijk 
bijvoorbeeld kunnen uitbreiden op de eigen parkeerplaats.   

bereikbaarheid van het gebied

veel waardering

beetje waardering

geen waardering

geen mening
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Doelgroepkeuze 
 
In de gesprekken wordt gevraagd goed na te denken over 
de doelgroepen die men naar het gebied wil trekken. Richt 
men zich op de nabije regio? Stimuleer dan het fietsverkeer, 
bijvoorbeeld met het snelfietspad en aantrekkelijke fiets-
routes. Of moet Gulbergen juist uitnodigend zijn voor de 
wijde omgeving, dan vraagt dat om voldoende voorzieningen 
voor het verkeer en parkeren.  
 
 

Ontsluiting 
 
De toegang via bedrijventerrein Eeneind is voor veel 
deelnemers een doorn in het oog. Los van het feit dat de 
entree via een bedrijventerrein weinig aantrekkelijk oogt, 
vrezen diverse deelnemers ook overlast van verkeer bij 
toename van het aantal bezoekers, zeker wanneer 
Gulbergen een vakantiepark zou krijgen. De wens om het 
gebied rechtstreeks te ontsluiten met een aantrekkelijke 
entree via de A270 komt meermaals aan de orde.  
 
 

Veiligheid 
 
Een zorg van enkele deelnemers is dat er soms hard wordt 
gereden op de weg tussen het bedrijventerrein en de 
golfbaan. Garages op het bedrijventerrein zouden deze weg 
gebruiken om auto’s te testen. Ook zijn er bewoners die 
wijzen op de crossmotoren op de berg, en op het smalle en 
bochtige fietspad tussen het spoor en de golfbaan, dat 
bedoeld is voor tweerichtingsverkeer. Diverse bewoners in 
het gebied durven het fietspad niet te gebruiken uit vrees 
voor valpartijen bij het passeren van tegenliggers. n

“Maak het gebied  
vooral toegankelijk  
voor fietsers en 
voetgangers. Maak   
het gebied niet te 
uitnodigend voor 
automobilisten.” 
 
Bron: klankbordgesprekken 
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Recreatie 
(vrijetijdsbesteding) 
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Meerdere vragen in de online vragenlijst gingen in op het 
thema vrijetijdsbesteding. Voor outdooractiviteiten is veel 
belangstelling: 57% van de respondenten zou graag meer 
van dergelijke activiteiten in het gebied willen. Veruit de 
meeste respondenten (66%) vinden het vooral belangrijk dat 
de fiets- en wandelroutes in het gebied verbeterd worden. 

Verder geeft 30% van de deelnemers aan dat ze graag meer 
horeca in het gebied zouden zien. Van de respondenten zou 
23% Gulbergen graag als evenementenlocatie zien.  

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Gulbergen?

mogelijkheden  
voor horeca

mogelijkheden  
voor outdoor activiteiten

betere routes 
om te wandelen of fietsen

mogelijkheden 
voor evenementen

mogelijkheden voor 
ontspannen en ontmoeten
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heel belangrijk

beetje belangrijk

neutraal

vrij onbelangrijk

helemaal niet belangrijk



Recreatie op de berg 
 
Er blijkt onder de deelnemers aan het participatietraject zeer veel 
belangstelling voor dagrecreactie op en rondom de berg. Men ziet de berg 
als een natuurlijk uitvluchtsoord voor het hele gezin. Naast de groene, 
parkachtige uitstraling, zou er ruimte moeten zijn voor tal van activiteiten 
voor jong en oud. Velen denken aan sport- en spelactiviteiten. Van een 
speeltuin voor de kleintjes tot een een outdoorpark voor de oudere jeugd, 
zoals een klimbos of rodel- en/of tokkelbaan. Ook paragliden op de  
berg wordt enkele keren genoemd. Daarnaast mag de berg ook meer 
educatieve waarde krijgen met bijvoorbeeld een informatief/educatief 
uitkijkpunt en bankjes en plekken om te picknicken of bbq’en. Er worden 
voorbeelden genoemd, zoals Landschapspark Duisburg, Turia Park in 
Valencia, een Japanse tuin à la Clingendael, Erlebnisberg Kappe, 
Avonturenberg Be-Mine Beringen, en Villa Borghese in Rome. De winter 
vraagt daarbij om een eigen draaiboek om sneeuwpret op en rond de berg 
in goede en veilige banen te leiden.  
 
 
Uitbreiding dierentuin 
 
Geregeld wordt gevraagd naar eerdere plannen om de dierentuin uit te 
breiden. Aan de orde komt een uitbreiding in noordelijke richting onder 
een spoortunnel door. Maar als mogelijke kans wordt een uitbreiding op de 
eigen parkeerplaats genoemd (zie hoofdstuk 4).  

“Een flinke boomgaard, met 
echte Mierlo’s Zwarte kersen. 
Een mooi vormgegeven 
paviljoen of boerderij om 
pannenkoeken te eten en 
chocomelk te drinken.  
Een eco speeltuin erbij?”  
 
Bron: respons online vragenlijst
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Ruimte voor kleinschalige 
evenementen 
 
De vraag of het gebied zich leent voor grote evenementen 
kent duidelijke voor- en tegenstanders. Tegenstanders 
maken zich zorgen om de parkeerdruk, aantasting van de 
natuur, overlast voor diersoorten en bewoners en onnodig 
ruimtebeslag (‘gebied opofferen’) voor incidentele activiteiten. 
Een kleiner aantal voorstanders ziet in het gebied juist een 
goede aanvulling voor de regio vanwege de beperkte 
mogelijkheden die Aquabest, als enige grote locatie in de 
regio, aan organisatoren van evenementen biedt.  
Voor kleinschalige evenementen in het gebied, bijvoorbeeld 
in de stortkom, is daarentegen juist veel animo, denk aan 
een openluchtbioscoop, theater, kleine concerten, of festival-
terrein, vergelijkbaar met Kasteelfestival Geldrop. Als idee 
voor een evenementenlocatie wordt door een deelnemer 
geopperd om in het noordelijk deel van het gebied een grote 
vijver aan te leggen met daarbij een evenemententerrein en 
eigen parkeerruimte.  
 
 

Noordelijk deel voor rustzoekers 
in de natuur 
 
Ook het noordelijk deel, boven de spoorlijn, willen velen 
toegankelijk houden voor recreatie, zij het dan met een 
rustiger karakter, zoals wandelen en fietsen. Een bos-
restaurant of een restaurant in combinatie met Herenboeren 
en/of een educatief informatiepunt wordt ook meerdere 
keren genoemd. Een enkele keer wordt gevraagd om een 
plek waar honden los mogen lopen.  
 
 

Meer recreatiemogelijkheden op 
en langs het kanaal 
 
Het Eindhovens Kanaal wordt gewaardeerd als route om 
langs te fietsen, maar het water zelf wordt nu enkel benut 
door roeiverenigingen. Diverse deelnemers vragen zich af  
of er niet meer recreatieve mogelijkheden op het water 
mogelijk zijn, zoals kanoën, elektrische fluisterboten, met 
een haventje/aanlegplek en horeca ter hoogte van de oude 
VAM-locatie. Ook vragen enkele deelnemers het fietspad 
langs het kanaal te verbreden. n

‘De stortkom is  
echt een ideale 
openluchtarena!’  
 
Bron: Openbare gesprekavond  

Geldrop-Mierlo 
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Sport 
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“Binnen de MTB-community in Zuidoost-Brabant 
is d'n Bult absoluut een verbindende factor: zowel 
voor de recreant als de fanatieke MTB’er!” 
 
Bron: respons online vragenlijst 
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Uit de online vragenlijst bleek al dat 72% van de deel-
nemers aan de online vragenlijst Gulbergen waardeert 
vanwege de goede mogelijkheden om er te sporten 
(zie hoofdstuk 4).  
  

 
Bikepark, trailrunning en 
sportevenementen op de berg 
 
De berg is voor veel liefhebbers een betekenisvolle 
buitensportlocatie vanwege de hoogteverschillen: het 
enige object in de wijde omgeving om hoogtemeters te 
maken, ook voor mensen met een kleine portemonnee. 
Er wordt veelvuldig hardgelopen in individueel en in 
verenigingsverband; het gebied is een perfecte locatie 
voor trailrunners. Daarnaast wordt er veel gefietst door 
wielrenners en mountainbikers. Om veiligheids-
redenen zouden veel deelnemers aan het participatie-
traject de voetgangers/hardlopers en de fietsers liefst 
op gescheiden paden ruimte bieden. De paden kunnen 
mooier en vergen beter onderhoud, aldus diverse 
deelnemers.  
Een zeer veelvuldig genoemde wens is een uitdagend 
bikepark met wedstrijdpotentieel. Vaak wordt een 



vergelijking met Bikepark Mook en met de VAM-berg in 
Drenthe gemaakt, waar onder meer het NK Wielrennen werd 
verreden. Zo noemt men meer een verharde fietsroute en  
een freeride parcours/stuntpark met springbulten, jumplijnen 
en andere obstakels. Verder denken veel deelnemers aan 
sportevenementen, zoals het bestaande Gulbergen 24 uurs 
MTB evenement, een wielerkoers, hardloop-, trailrun- of 
survivalrunwedstrijd of wandelevenement. 
 

 

WatersporT 
 
Het Eindhovens Kanaal is belangrijk voor de roeisport. Enkele 
deelnemers vragen of op de lager gelegen natte delen op 
Gulbergen (noord) de mogelijkheid bestaat voor het aanleg-
gen van een aparte wedstrijdroeibaan van 2 kilometer. Een 
baan als de Bosbaan in Amsterdam en de Willem Alexander-
baan in Rotterdam wordt in deze regio nog gemist. Men denkt 
aan een combinatie met innovatieve technieken, in samen-
werking met de TU/e, zodat de ‘smartest mile’ ontstaat. 
Huisjes op een eventueel te bouwen vakantiepark komen goed 
van pas voor (internationale) wedstrijden. Ook andere vormen 
van watersport, zoals een kanovijver worden genoemd.  
 
Verder worden klimmen en skiën genoemd als mogelijkheden 
voor sportbeoefening. Ook wordt door sommigen het idee 
geopperd om een sportcomplex of een binnenzwembad te 
realiseren in het gebied. n 
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Ontwikkel-
richtingen 
 

 
De ruimtelijke verkenning heeft geleid tot een eerste ‘oogst’ van mogelijke 

ontwikkelrichtingen voor Landgoed Gulbergen. Hierbij gaat het vooral om  

een drietal ontwikkelvelden aan de noordkant van het gebied (ten noorden  

van de spoorlijn). De vier ontwikkelrichtingen (zie hoofdstuk 1) zijn veelvuldig  

onderwerp van gesprek tijdens het participatietraject. 
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Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Gulbergen?   

Juist door de vier grafieken naast elkaar te zetten wordt snel 
duidelijk hoe de respondenten van het online onderzoek over 
de verschillende ontwikkelrichtingen denken. Zo valt sterk op 
dat de respondenten geen voorstander zijn van ‘rode’ 
ontwikkelingen in Gulbergen. 90% van de respondenten ziet 
Gulbergen niet als een gebied voor woningbouw. Slechts 3% 
is daar wel voorstander van. Van de respondenten ziet 83% 
de komst van vakantiewoningen niet zitten, tegenover 8% 
voorstanders. Voor het energielandschap lopen de respon-

denten ook niet bijzonder warm, hoewel deze ontwikkel-
richting een wat meer verdeeld resultaat laat zien: 62% van  
de respondenten vindt de opwek van duurzame energie op 
Gulbergen niet belangrijk, 17% is daar juist wel voorstander 
van. Wat opvalt is een relatief grote groep mensen met een 
neutrale opstelling (21%). De ontwikkelrichting ‘bos’ krijgt 
duidelijk het meeste bijval: 63% van de respondenten vindt de 
aanleg van meer bos en natuur belangrijk tot zeer belangrijk. 
17% vindt dat niet belangrijk. n

opwekken van 
duurzame energie

aanleg van meer 
bos en natuur

mogelijkheden 
om te bouwen en wonen

overnachtingsmogelijkheden 
voor bezoekers
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heel belangrijk

beetje belangrijk

neutraal

vrij onbelangrijk

helemaal niet belangrijk



a) Energielandschap 
 
Voor een energielandschap is beperkte animo onder de 
participanten. Zij zijn over het algemeen geen voorstander 
van zonneweides, noch van windmolens: ‘Energielandschap 
is geen landschap’. Anderen wijzen wel op het belang  
van de energie-opgave: wellicht biedt duurzame opwek een 
verdienmodel om op termijn natuur te ontwikkelen, zo 
opperen zij. 
 
Andere zonneweides in omgeving 
De meeste bewoners van het gebied pleiten ervoor het 
gebied niet in te richten als zonneweide. Er zijn al diverse 
(vergevorderde plannen voor) zonneweides in de directe 
omgeving van Gulbergen, men vreest een ‘gordel’ van 
zonnepanelen aan de zuidzijde van Nuenen en voor het 
overlast gevend effect van de spiegelende panelen. Over 
zonnepanelen op een zijde van de berg zijn de meningen 
verdeeld. Sommigen vinden het best een goed idee om  
een deel van de berg daarvoor te benutten, in combinatie 
met recreatieve functies. Anderen zien dat totaal niet zitten. 
Een deelnemer stelt voor om een geluidswal op te werpen 
langs de A270, zodat de weg minder hoorbaar is in de 
natuur. Hierop zouden zonnepanelen kunnen worden 
geplaatst. Verschillende deelnemers vragen of opgewekte 

“Zoveel mogelijk bos, als longen. Eventueel in 
combinatie met energieopwekking. En vooral:  
zo min mogelijk gemotoriseerde, fossiele 
toepassingen! Dat is niet meer van deze tijd en  
heel slecht voor de luchtkwaliteit!” 
 
Bron: respons online vragenlijst 
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energie überhaupt kan worden afgevoerd i.v.m. overbelas-
ting van het netwerk.  
 
Energietuinen 
De natuurpartijen zijn ook enigszins verdeeld als het gaat  
om de energieopgave. Zij zien liever überhaupt geen 
zonneweides aan de noordzijde, maar mocht hiervoor tóch 
worden gekozen, stellen zij voor om als voorwaarde te 
stellen dat de gronden na 25 jaar een natuurbestemming 
krijgen. Zij pleiten voor kleinschalige velden in een gecom-
partimenteerd landschap, omzoomd door hagen waar 
vogels in kunnen huizen, op maximaal 2 van de 3 ontwikkel-
velden in het noordelijk deel. Ook wijzen zij op het concept 
van de energietuinen, ontwikkeld door de natuur- en milieu-
federaties; een combinatie van natuur, energie, recreatie en 
educatie (zie www.energietuinen.nl). Wellicht zou dit voor 
Gulbergen een interessante optie kunnen zijn. Ook noemen 
zij het plaatsen van zonnepanelen op een deel van de berg 
als optie, of het overkappen van de parkeerplaats van Dieren-
rijk door carports met zonnepanelen (zoals de Efteling).  
 
Windmolens: niet of langs de snelweg 
De meeste bewoners van het gebied zijn geen voorstander 
van windmolens in het gebied. De natuurpartijen spreken 
hierover geen scherp standpunt uit, maar duidelijk is dat 
windmolens zich moeilijk laten combineren met andere 

functies in het gebied zoals bebouwing. Volgens sommige 
participanten zou – indien er voor windmolens gekozen 
wordt – een locatie naast de snelweg de beste optie zijn, 
waarbij wel goed gelet moet worden op de natuurbelangen, 
zoals de vogeltrek en vleermuizen. Anderen vragen zich af  
of de dieren in Dierenrijk en de ooievaars last hebben van of 
gevaar lopen door windmolens.  

 
B) BOS 
 
Zoals al in hoofdstuk 4 aangegeven pleit een meerderheid 
van de participanten voor een overwegend groene inrichting 
van het te ontwikkelen gebied.  
 
Passend bij Van Gogh Nationaal Park 
Een combinatie van bos, cultuurhistorie, natuurinclusieve 
agrarische activiteiten (zoals een Herenboeren-concept, 
voedselbos of fruitboomgaard), passend bij het karakter van 
het Van Gogh Nationaal Park, wordt veelvuldig genoemd. 
Tijdens het klankbordgesprek met verenigingen pleiten 
deelnemers voor herstel van het cultuurhistorisch landschap 
in het noordelijk deel van het gebied, waarbij men denkt  
aan vlechtheggen, gemengde hagen, heideplanten, 
bloemenvelden, inheemse boomsoorten en struiken, laag 
nat grasland, poelen en rabatten en/of oude houtwallen in 

‘In deze tijden van 
klimaatverandering 
hoop ik dat de 
bestuurders het 
belang van natuur 
niet onderschatten. 
Het zou een 
geweldig cadeau 
aan onszelf zijn als 
we investeren in de 
toekomst door te 
zorgen voor meer 
bos en natuur.’  
 
Bron: respons online vragenlijst 
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het beekdal. Dit ten gunste van de das, insecten, weide-
vogels en vleermuizen. Het noordelijk deel kan ook een 
belangrijke functie vervullen als waterretentiebekken (in de 
winter water vasthouden, in de zomer gebruiken).  
 
Verbinding natuurnetwerk 
De natuurpartijen wijzen op het belang van het gebied als 
schakel tussen het noorden, de Stiphoutse Bossen en het 
zuiden, de Strabrechtse heide. Zij zouden deze corridor 
graag versterkt zien. Naast de noord-zuid verbinding, pleiten 
zij ook voor het versterken van oost-west, door de Collse 
Zegge te verbinden en door te trekken langs het kanaal. 
Enkele deelnemers pleiten voor faunapassages bij het spoor.  
 
Nieuwe Natuurpoort 
De natuurpartijen vinden het concept van een Natuurpoort 
interessant voor het gebied, waarbij de ‘poort’ (parkeren, 
horeca) gesitueerd zou moeten worden aan de randen van 
het gebied, aan noordzijde bij de A270, aan de zuidzijde bij 
het kanaal). Ook de combinatie met een Milieu Educatie 
Centrum wordt geopperd.  
 

C) Landschappelijk woonconcept 
 
Bewoners van het gebied zijn over het algemeen geen 
voorstander van bebouwing. Datzelfde geldt voor natuur-
partijen. Een deelnemer wijst erop dat een integratie van 
wonen met natuur altijd belemmeringen oplevert i.v.m. 
noodzakelijke verlichting en verharding, een andere deel-
nemer wijst erop dat bij bebouwing een deel van het gebied 
minder toegankelijk zal zijn. Belangrijkste argument is  
echter dat men vreest voor steeds verdere verstening, en 
daarmee onomkeerbare keuzes voor het groene gebied  
in de stedelijke regio.  
 
Tijdelijke woningen 
Enkele deelnemers pleiten voor het concept met de hoeve-
woningen omdat dit past in de historische context van het 
gebied. Bij voorkeur zelfvoorzienend in energiebehoefte en 
wellicht in combinatie met een herenboerderij. Enkele 
anderen pleiten voor tijdelijke, zelfvoorzienende en verplaats-
bare woningen, zoals tiny houses of modulaire woningen.  
Bij toekomstige bevolkingskrimp kunnen woningen op deze 
plek dan weer verdwijnen. Diverse initiatiefnemers presen-
teren plannen voor modulaire/tijdelijke woningbouw, als 
bijdrage in de financiële haalbaarheid van het plan voor het 
gebied.  

De kernvraag is 
principieel: wordt de 
regio Eindhoven-
Helmond één aaneen-
gesloten stedelijk 
gebied, of blijven het 
twee aparte gebieden, 
gescheiden door een 
robuuste groene zone? 
Neem de tijd voor die 
principiële keuze!  
 
Maak tot dat moment 
van de aanwezige hoog-
waardige natuur een 
robuuste ecologische 
zone. Vul dit aan met 
omkeerbare functies 
die een fundamentele 
bijdrage leveren aan 
het welzijn van de 
inwoners van de regio. 
Sta geen ‘verstening’ 
toe.  
 
Bron: gesprekken met initiatiefnemers
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d) Thematische verblijfsrecreatie 
 
Bewoners van het gebied zijn over het algemeen geen 
voorstander van vakantiewoningen, met het oog op de rust, 
natuur en vooral de mogelijke overlast door extra verkeer 
van verblijfsrecreanten Sommige bewoners zien een 
kleinschalig vakantiepark dat goed past bij de natuurlijke 
inrichting van het gebied, of dat een sterk thema heeft,  
wel zitten, denk bijvoorbeeld aan trekkershutten, een sport-
gerelateerd thema of een combinatie met Dierenrijk. Bij 
voorkeur worden de faciliteiten op het park, zoals een 
eventueel zwembad, horeca of midgetgolf dan wel open-
gesteld voor de omgeving. het plan voor het gebied.  
 
Van de respondenten van het online onderzoek vindt 83% 
verblijfsrecreatie vrij onbelangrijk of helemaal niet belangrijk. 
Van de respondenten vindt 8% verblijfsrecreatie wel 
belangrijk voor Gulbergen. n  

“Laten we de 
toegankelijkheid, 
laagdrempeligheid  
en beschikbaarheid 
voor omwonenden, 
passanten en dagjes-
mensen behouden. 
Extra overnachtings-
mogelijkheden zijn 
voor de regio  
absoluut overbodig.”   
 
Bron: respons online onderzoek.

overnachtingsmogelijkheden 
voor bezoekers

 Metropoolregio Eindhoven - 34participatieverslag gebiedsontwikkeling Gulbergen

heel belangrijk

beetje belangrijk

neutraal

vrij onbelangrijk

helemaal niet belangrijk



Inspirerende 
initiatieven 
voor  Gulbergen   
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Tijdens het participatietraject hebben ook tal van 
initiatiefnemers zich gemeld met een concreet idee of 
(burger)initiatief voor het gebied. Wij hebben alle 
initiatiefnemers uitgenodigd om hun initiatief te 
presenteren, hiervan hebben 11 partijen gebruik 
gemaakt.  
De initiatieven zijn zeer verschillend van aard en opzet, 
maar hebben met elkaar gemeen dat het in alle 
gevallen gaat om een plan voor een (beperkt) deel van 
het gebied. Met het oog op de opdracht van MRE om 
tot een integraal plan te komen voor het gebied, zien 
wij deze initiatieven dan ook vooral als inspiratie voor 
de planontwikkeling, en wellicht van toegevoegde 
waarde zijn voor een mogelijke toekomstige marktpartij 
om bijvoorbeeld tot een sluitende exploitatie te komen. 
Om die reden hebben wij van alle gepresenteerde 
initiatieven een inventarisatie gemaakt. De volgende 
initiatieven zijn gepresenteerd, een meer uitgebreide 
samenvatting vindt u in bijlage 11: 
 
 

>
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 n  50 Domewoningen op de berg 
(tijdelijke, verplaatsbare woningen). 
initiatiefnemer Remko Eikhout Holding  

 
n  Collectief energiesysteem  

voor en door de inwoners van  
de regio met een kleinschalige, 
natuurinclusieve opzet. 
initiatiefnemer Morgen groene energie   

 
n  ’Energietuin in de nieuwe gang’  

(combinatie zonnepark, natuur en 
financiering uit verdichting woning-
bouw aan kernranden). 
initiatiefnemer Gutami Solar Development + 
Synchroon 

 
n  Het ontwikkelen en uitbreiden van 

natuur, in combinatie met 
verplaatsbare, zelfvoorzienende 
woningen in een collectieve 
samenlevingsvorm. 
initiatiefnemer Ons Reijk 

 

n  150 vakantiewoningen en 150 
woningen circulair en energie-
neutraal uitgevoerd in houtbouw in 
een park met een openbaar 
karakter  
initiatiefnemer Landal Green Parks en  
BAN Group   

 
n  Aanbevelingen voor een 

financieel sluitende exploitatie 
van het gebied m.b.t. langjarige 
pacht en huur, parkeren en 
evenementen. 
initiatiefnemer Leisurelands 

 
n  Tijdelijk innovatief energieland-

schap om aanleg van natuur te 
financieren met agri-zonne-
productie, overkapping van fiets-
paden en parkeerplaatsen en deels 
zonneweides. 
initiatiefnemer Eigenenergie.net 

  

n  Een volledig klimaatneutraal en 
circulair evenemententerrein als 
living lab voor volledig duurzame 
festivals 

initiatiefnemer Nox Events en Concrete 
Cowboys 

 
n  Duurzame tijdelijke opwek met  

40 ha zonneweide en 10 ha heren-
boeren + natuurontwikkeling 

initiatiefnemer Solarfields 
 
n  Twee woonkernen op noordelijk 

deel voor luxe short stay 
(recreatie), extended stay (bijv. 
expats) en permanente bewoning  
in combinatie met natuur. 
initiatiefnemer Dormio en RO-groep 

 
n  Tijdelijke duurzame opwek met 

zonne-energie in combinatie met 
natuur, een wandel/plukpad, ruimte 
voor innovatie en dubbel ruimte-
gebruik. 
initiatiefnemer Nederland Opgewekt 
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Resultaten online informatiebijeenkomst Ontwikkeling Landgoed Gulbergen 

24 februari 2022 

Tijdens een online informatiebijeenkomst informeerden we betrokkenen over het proces, de 

uitkomsten van de verkenning naar de ruimtelijke mogelijkheden en de ontwikkelrichtingen die in 

beeld zijn gebracht. Het webinar, dat na afloop terug te kijken was, diende als basis voor alle 

vervolggesprekken, zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt. Het webinar werd door 200 

deelnemers live bijgewoond, de video van het webinar is door ruim 350 mensen bekeken. 

Uitslagen polls 

Tijdens het webinar gaven deelnemers antwoord op diverse polls:  

https://www.youtube.com/watch?v=f4B9JrF5tWw
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Ontvangen reacties in chatfunctie 

Tijdens het webinar is een deel van het grote aantal gestelde vragen en ontvangen suggesties live in 

de uitzending behandeld. Omdat niet alle vragen direct konden worden beantwoord, is na afloop van 

het webinar een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op de website geplaatst. Hieronder volgt 

een weergave van alle chatreacties 

Open natuurgebied 
Is er ook al een marktanalyse gedaan wat de bezoekers willen? 
Wat wordt het economisch verdienmodel? Waar moeten de inkomsten vandaan komen? 
Ontwikkelrichting 1 is doodzonde voor de open natuur. Hoe zijn windmolens landschappelijk in te 
passen?? 
Ontwikkelrichting 3: vakantiepark, zonde want dan niet meer toegankelijk voor het publiek uit de 
regio. 
Wonen op/bij een vuilstort?? Ook jammer van de openheid van het gebied, dat hebben we al zo 
weinig. 

Ik hoor niets over grootste bloem en tuin evenement waar jaarlijks 45000 bezoekers ? 

https://gulbergen.nl/nl/veelgestelde-vragen
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Natuur 
Is energieopwekking en natuur niet prima te combineren? Waarom is het scenario met opwek 
energie niet doorgerekend? 

Wat zijn de plannen mbt Gulbergen ? 

de berg 
Is er aan de noordkant van het spoor ruimte voor grootschalige evenementen? 
kan de berg nog verder worden uitgebreid en opgehoogd? 

Recreëren 

Hoogte meters trainen voor trailrunnen, wandelen en mountainbiken 
kosten neutraal is de eis, betekent dit dat er geld verdiend moet worden van het gebied om het 
gebied te onderhouden? Wordt daar nu al genoeg geld voor verdiend van de golfbaan en het 
dierenrijk? 
Bikepark Mook kan als goede inspiratie bieden voor het verbeteren van de sport en fietsroutes 
Ik mis een multi-sportcentrum in de 4 ontwikkelrichtingen. 

Het hoogteverschil, het uitzicht, het groen 

Hardlopen op de berg en in Vaarle 
Zijn er mogelijkheden om grondgebonden landbouw te bedrijven? Misschien als buffer en 
versterking van de natuur. 
Op welke manier kunnen geïnteresseerden zich aanmelden? Geen ontwikkelaar voor het hele 
gebied 
Waarom een nieuw vakantiepark ontwikkelen terwijl het Wolfsven vlak bij ligt? 

Open gebied tussen Eindhoven en Helmond en dus een van de dichtstbevolkte stukken Nederland. 
Mountainbikeroute is natuurlijk heel bijzonder 
Is het niet verreweg het meest logisch om de Gulburg, midden tussen Eindhoven en Helmond zo 
natuurlijk mogelijk in te richten en dat natuurlijk open te stellen voor wandelen en fietsen, sport? 

Worden de bedrijven van de Brainport Eindhoven actief benaderd om de plannen financieel 
neutraal te ontwikkelen? 

In hoeverre te combineren met de verstedelijking opgave van de 21 als groene tegenhanger van 
rood (woningen en wegen)? En dus mogelijk middelen uit Den Haag te koppelen. 

Dak van Brabant met een enorme diversiteit en potentie op gebied van toerisme en recreatie! 

rust en ruimte 
Moeten de plannen passen in de nieuwe omgevingsvisies van Nuenen / Geldrop-Mierlo? 

ik heb helaas geen verbinding 
Aandacht voor verkeersafwikkeling (tegengaan sluipverkeer) buitengebied Mierlo (tussen Mierlo en 
Nuenen) 
Kan in het bos een klimbos gerealiseerd worden? (Nog als extra idee) 
Dank voor deze heldere toelichting! 

Wanneer komt de opname online, en waar kan ik die dan vinden? 
Elke keer als ik er kom, dan denk ik bij mijn eigen.. "Een vet jaarlijks terugkomend festival zou mooi 
zijn hier. Niet te groot ivm toegangswegen, vooral lokale bezoekers. Kortom het inspireert wel die 
bult.  

Gr Sander 
De stortkom, perfect vormgegeven stadion voor popconcerten.. stoelen plaatsen en gas d rop met 
de muziek.. 
Ooit van Festival Oerol op Terschelling gehoord, kan dit ook op en naast de bult? Kortom cultuur is 
daar plaats voor? 
Libema zal toch al wel gebeld hebben? Eigenaar van Dierenrijk, die zal wel wat hutje willen 
bouwen? 
Ik proef toch al een beetje, dat er al wat lijntjes lopen, of dat er al wat keuze zijn gemaakt Fietsen, 
vakantie park (ibema), horeca heeft de voorkeur. Dat klinkt een beetje veilig en weinig creatief. 
Mag ik het zo samenvatten, jullie zoeken vooral bedrijven met een flinke zak geld om te 
ondernemen. Mee praten kan, maar de gene met een flink zak geld die bepaald? 

Wat zijn de mogelijkheden voor blijvende sportfaciliteiten? 
Er zijn ook veel hardlopers, waarom worden die niet apart benoemd? 
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Uniek mooi landschap met uitzichten 
Het is momenteel een aantrekkelijk sportcentrum en dat zegt veel, kan sport als preventie 
gezondheidszorg prioriteit blijven houden. 
Kan buiten de sportverenigingen ook de sportraden van de gemeente Geldrop-Mierlo en Nuenen 
meegenomen worden 

Veel potentie om er een prachtig (voor Nederland uniek) buitensport gebied van te maken. 
Aanplanten en wandel-mountainbike paden sterk verbeteren. Kosten neutraal en trekt als een 
tierelier mensen voor de horeca! 
Bikepark 
Een van de weinige "natuurlijke" stroken in de regio zonder al te veel bebouwing, waarom gaat 
financiële haalbaarheid dan boven het behoud/vergroting van de natuur? 

Groen gebied, met schone lucht, is zo belangrijk voor onze leefomgeving! Voor iedereen! 
Het lijkt me in deze tijd voorop staan om voor, schone, niet-vervuilende activiteiten te kiezen! 
Geheid dat er subsidies zullen zijn voor bosaanleg! 

Hoeveel afval ligt er onder de grond? Wat is de samenstelling daarvan? 
Wat lekt er naar het grondwater? 

natuurlijke omgeving 

Modulaire ecologische geheel zelfvoorzienende tiny houses op palen, kleine clusters verplaatsbaar 
met alle opties erbij van recreatie 

1) lekker inspannen bergop met als beloning:
2) Rust en uitzicht.

Groen, goed voor het fysieke en mentale systeem van elk mens. 
Kun je voor een klein deel van het gebied een idee / functionaliteit inbrengen? 
Dus je moet een hele grote speler zijn met een enorme zak geld om een haalbaar plan in te 
brengen? 

Uniek om op de gulberg te mountainbiken en hardlopen.  
Ruimtelijk, natuurlijk 
Vakantiepark?! Investeer dan in het verbeteren van de bestaande camping! 

Ligging aan het Eindhovens Kanaal, daardoor belangrijk voor de roeisport 
Zijn er in de lager gelegen natte delen mogelijkheden voor de aanleg van een wedstrijdroeibaan? 

blijft het gebied vrij toegankelijk om te sporten en recreeeren? 

Het uitzicht. 
Gezonde ruimte mooi uitzicht 
Hebben jullie al gedacht aan een distributiecentrum met windmolens en zonnepanelen? 
We zijn de stakeholders? 

Prachtig gelegen. onderhoud is nul te veel motorcrossers. 
Moutainbike paden dramatische onderhouden. Waarom alleen bankjes etc op golfcourse.. 
Op golfcourse veel overlast van wandelaars en moutainbikers. Nooit over nagedacht...? 
Beste Ans op hole 2 Old course kom ik elke dag "invaders"tegen zoals moutainbikers en 
motorcrossers en wandelaars. Op de Golfclub worden we er gek van 
Met die architecte wil k nog wel eens een uurtje rondlopen. "best kept secret" maar deze parel wel 
grondig op poetsen. Nu vooral overlaqst van motorcrossers en NIET tot slecht onderhouden 
paden.. 
Op GOLF Na, nu NUL parkeerfaciliteiten niet voor fietsers, Niet voor auto's.. 
Kunnen jullie nu eens nadenken over BETER scheiden stromen Recreanten als Golfers, 
Wandelaars en moutainbikers? Er even van uitgaande dat jullie MOTORCROSSERS kunnen 
ontmoedigen? want die hebben daar nu een Goddelijk Walhalla.. 
Skipiste! 
Vliegeren en delta vliegen!! 
27 holes GOLF 
Natuur tussen Kanaal, Libelle en Hooidonkse Beek 
Onderhoud berg en paden is een issue! NU NUL!! 
Parkeren autos en fietsers nu waardeloos 
Hoe houd je in Godsnaam "toezicht"in de zomer? "dealen etc op die berg, nog NOOIT '' één BOA 
gezien "boven".. 
Parkeren van fietsen en auto's ondoordacht, NIKS, onderhoud berg en paden nu NIKS. horeca op 
berg nu NIKS. 
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Ik ben er opgegroeid 
Om de (afval) berg heen stel ik voor om Modulaire woningen te plaatsen, waar mensen zelf een 
groentetuin of fruit kunnen telen. Goed voor recreatie en goed voor (tijdelijke) woningnood. 
Voor meer info neem contact op met Roland Kessels, roland@contrainer24.com +31 6 34525443 
voor de Modulaire Woningen. 
Het was vroeger al één en al bos en hete destijds Galgenberg. 
Kijk eens naar het gebied De Peel wat daar allemaal gedaan wordt. Tiny Houses. 
Met wie kunnen we contact opnemen voor een zakelijk gesprek? 
Heb me al verschillende keren aangemeld maar krijg geen mails van jullie 
Wanneer moet dit bewerkstelligt zijn. 

De natuur beleving 
Worden de verschillende IVN van de deelgemeentes ook uitgenodigd? 

prachtige ligging, hoogteverschillen, diversiteit natuur 

mooi natuurgebied voor recreatie met uiteindelijk een prachtig uitzicht over de prachtige omgeving 
Hebben jullie rekening gehouden met de mogelijke komst met de komst van de distributiecentra 
aan de kant van Nuenen/Geldrop? De infrastructuur zal aan deze kant van het Geulgebied 
overladen worden met verkeer. 

Het hoogteverschil en de uitzichten zijn uniek voor deze regio. Uitdagend om te bedwingen met de 
fiets, met mooie uitzichten als beloning. 
Wordt er voor de invulling van specifieke (sport/recreatie) aspecten ook contact gezocht met zowel 
belanghebbende alsook experts op dit gebied? 

Het is een geweldige plek voor het jaarlijkse evenement “internationale stationaire motorenshow 
Nuenen” welk wij daar al jaren met veel plezier organiseren, dit evenement trekt tijdens het 
Pinksterweekend bezoekers uit de hele wereld! 

Rust en ruimte + recreatiemogelijkheden 
als vraag: 
Wanneer  komt het snelfietspad er nu eens eindelijk te liggen? 
wat is de maximale lengte van een vraag? 
Wie gaat er wat doen aan de drugsdealertjes elke avond? 
Overdag worden de wegen gebrukt als test circuit voor de garagehouders van Eeneind en 's 
avonds wordt het gebruikt door de regionale drugsdealertjes. 
Kan het snelfietspad tussen Helmond en Eindhoven aangelegd worden door dit gebied heen? Daar 
is een prachtige  fietspad aan te leggen : zonder gemotoriseerd verkeer ! 
Er is al een groots Zonnepark gepland aan de Heiderschoor, waarom nog een erbij op de berg ?  
De hele natuur wordt zo om zeep geholpen!!! 
met de verstening van het gebied rondom ons moeten we enorm blij zijn met deze groene 'longen'  
in het midden !! 
een openlucht bioscoop lijkt ons leuk ! 
het water in de sloten rondom de berg hebben een wisselende kleur , bij hevige regenval heeft het 
water in de sloten soms een rare kleur 
Vanuit de ri. Mierlo is de berg slecht bereikbaar , we mogen niet over de golfbaan , is het mogelijk 
om een wandelpad door te trekken over de golfbaan met een soort overkapping van netten voor de 
golfballen ? 
in dat geval wordt een rondje rondom de berg wandelen veel aantrekkelijker voor iedereen 
er moet in de toekomst wel zeker gekeken worden naar toegankelijkheid en de veiligheid van het 
gebied 
savond zijn er drugsdealers actief 
overdag wordt het gebied als testcircuit gebruikt door de garages op Eeneind, er wordt heel hard 
gereden op t rechte stuk langs het spoor ; met snelheden van over de 100km p/u 

rust en ruimte 

Het mooie fietspad langs het Eindhovens Kanaal 

De aanvoerende wegen zijn beperkt om meer verkeer aan te kunnen. Hoe wordt de infrastructuur 
hierop aangepast? 
Is een bestemmingsplanwijziging voor het gebied in noodzakelijk? En zo ja, bij provincie en 
gemeenten? 

Het uitzicht, je kunt er het omliggende landschap zien. 

Het hoge woord is eruit; de gemeente wil van de kosten af. 
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Rust 
mooie natuur 
fijn wandelgebied 

Zijn jullie al begonnen? 
Het gebied rondom het kanaal is het gebied waar ik bijna mijn hele leven al woon. 
Is een jachthaven met overnachtingsmogelijkheden ook een optie? 

het uitzicht vanaf de berg 
de ruimte die je ervaart 
Welke aanvullende functies kunnen we aan denken? Evt. woningbouw? 

rustig landelijk, gevoel van vrij zijn in de natuur. Veel dieren 

Wat moet het wekelijks opleveren om break even te spelen? 
De berg is een fantastisch locatie voor Paragliding oefeningen. Zou dat tot de mogelijkheden 
kunnen behoren? 

Mooie berg. Vrij uitzicht. Open ruimte. 
tiny houses 
Een appelboomgaard maken, waarbij je een eigen appelboom kunt adopteren? Dat lijkt ons leuk! 

Blij dat Attero weg is. 
Zijn Brandevoort en Luchen al niet genoeg bebouwing in de buurt? 
Zijn er mogelijkheden tot aansluiting op het elektranet voor zonneparken of windmolens? 
Graag de ZLTO niet vergeten. 
Krijgen ondernemers uit de omgeving voorrang op ontwikkelingen? 
Het elektranet zit vol. Hoe gaat de opgewekte stroom worden afgevoerd? 

Natuur en landschap 
Natuur en bos hebben een hoge maatschappelijke waarde en is niet in geld uit te drukken. Hoe 
gaan jullie daar mee om? 

Ruimte, groene omgeving, kanaal. Ik mis een voetpad langs het kanaal, hier is het erg druk soms 
gevaarlijk. 
scouting? 
Activiteiten voor de jeugd 12+ zodat ze niet op straat hangen 

Uniek landschap 

uitzicht 
hoogte meters voor het sporten 
is dit inclusief de golfbanen? 
gaat de markt dit ook bepalen voor dierenrijk en golfcentrum? 
zijn ook de lokale sportraden hierbij betrokken 
Ik mis de sportraad in het projectteam. 
Ik zie het als een unieke plek in de regio met focus op vitaliteit; ontspanning en sport & bewegen. 
Een plek om te werken aan mentale- en fysieke fitheid 
het lijkt uit de financiële analyse dat er veel geld over de brug moet komen om de gemeenten 
kostenvrij te komen. Dan is het kader al helder; projectontwikkeling met woningbouw om groen en 
sport te kunnen betalen 

wordt er dan ook een groot parkeerterrein aangelegd voor alle extern te trekken bezoekers? 
Een mooi en rustig wandelgebied is een mooie kans als aanvulling op wat er nu al aanwezig is. 
maak een zonnepark als dak voor parkeergelegenheid 
er is toch al een zwembad aan de andere zijde van doorgaande weg? 
mooi als er een wandelgebied komt alleen wordt er dan ook een wandelroute naar het terrein toe. 
nu is dat slecht mogelijk 
Naast een fietspad ook een voetpad 
denk aan een klimbos met horeca 
komt er een overgang over het spoor op een ander niveau om het gebeid samen te brengen 

Natuurpoort met uitkijktoren bovenop de bult en horecapunt? 
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De Gulbergen is een prachtig gebied. 
Het zou echter ook heel gaaf zijn om er met de wielrenfiets om hoog te kunnen en wat 
hoogtemeters te kunnen maken. Dat kun je nu eigenlijk niet in de regio en moet je minstens een 
uur voor rijden. 
Dat dit aantrekkingskracht blijkt uit het voorbeeld de VAM berg in Drenthe, waar een prachtig 
wielrenparcours is aangelegd en vele bezoekers trekt uit Nederland.  
Vorig jaar vonden daar ook de Nederlandse kampioenschappen Wielrennen plaats. 
Hoe gaaf zou het zijn om onze eigen 'Col du Brainport' te hebben.  

Mijn vraag is dus of er ook kansen zijn om het gebied voor de wielrenner aantrekkelijker te maken 
en bijvoorbeeld een parcours te realiseren? Nemen jullie dit ook mee in de verkenning? 
Kortom zijn er mogelijk om een wielrenparcours aan te leggen een 'Col du Brainport'  
Het zou echter ook heel gaaf zijn om er met de wielrenfiets om hoog te kunnen en wat 
hoogtemeters te kunnen maken. 
Zijn er mogelijkheden om mede eigenaar te worden in de vorm van een corporatie? 
Als er een goed initiatief komt dat regionaal echt bijdraagt aan het aantrekkelijker worden van de 
regio moeten we er ook geld voor over hebben. De opgave kostenneutraal om los te laten moet 
dan ook bespreekbaar zijn. 

Mijns inziens zou een stuk gereserveerd mogen worden voor een bikepark.(zoals op de vuilnisbelt 
in Mook) 
Een snelgroeiende Community van fietsers rondom Eindhoven zal u dankbaar zijn. 

Is er een mogelijkheid om de heuvel van te bebossen? Nu is het nog een kale berg. 

Zo'n beetje alles lijkt wel een optie te zijn, zijn er ook dingen die daar absoluut niet zullen komen? 
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Resultaten online vragenlijst gebiedsontwikkeling Gulbergen 

Toelichting onderzoeksopzet 

Van 24 februari tot en met 31 maart stond via www.gulbergen.nl een online vragenlijst open over de 

gebiedsontwikkeling Gulbergen. Er is veel aandacht besteed aan de communicatie, om de vragenlijst 

onder de aandacht te brengen (evenals andere mogelijkheden om te participeren, zoals het webinar, 

openbare gespreksavonden en klankbordgesprekken.) Zo is de vragenlijst onder de aandacht 

gebracht van de deelnemers aan het webinar en het persgesprek op 24 februari en in alle publicaties, 

(nieuws)brieven en social mediaberichtgeving rond de gebiedsontwikkeling Gulbergen door MRE en 

de grondgebiedgemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo.  

In de onderzoeksperiode is de online vragenlijst in totaal door 276 respondenten ingevuld. In deze 

notitie treft u de uitkomsten van dit onderzoek aan, zowel kwantitatief  (gesloten vragen) als kwalitatief 

(de antwoorden op de open vragen). In dit verslag vindt u een feitelijke weergave van de resultaten. 

De resultaten van dit online onderzoek worden verwerkt in het verslag van het gehele 

participatietraject, waaraan dit document als bijlage wordt toegevoegd.  

Respondenten 

In totaal vulden 276 respondenten de online vragenlijst in, waarvan maar liefst 199 mannen (72%) en 

71 vrouwen (26%). De grootste respons kwam uit de gemeente Geldrop-Mierlo (122 respondenten), 

gevolgd door Nuenen (68), Eindhoven (36) en Helmond (17).   

http://www.gulbergen.nl/
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Resultaten 

1. Hoe kent u Landgoed Gulbergen?

2. Hoe vaak bezoekt u landgoed Gulbergen?

3. Wat waardeert u nu aan landgoed Gulbergen?

      1   2   3    4    5   6    7  8    

1 = de natuur 

2 = Mogelijkheid om te wandelen/fietsen 

3 = Mogelijkheid om te sporten 

4 = De uitstraling van het gebied 

5 = De bereikbaarheid 

6 = Mogelijkheid om te ontmoeten en ontspannen 

7 = De dierentuin 

8 = De golfbaan 
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4. Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van landgoed Gulbergen?

       1   2  3     4     5   6 

         7   8    9   10     11    12 

1 = Mogelijkheden voor horeca 

2 = Meer mogelijkheden voor outdoor-activiteiten 

3 = Betere uitstraling van het gebied 

4 = Aanleg van meer bos en natuur 

5 = Mogelijkheden om er te bouwen / wonen 

6 = Opwekken van duurzame energie  
7 = Overnachtingsmogelijkheden voor bezoekers 

8 = Betere routes om te wandelen / fietsen 

9 = Mogelijkheden voor evenementen 

10 = Veilige(re) en schone omgeving 

11 = Meer mogelijkheden ontmoeten en ontspannen 

12 = Niets veranderen aan Landgoed Gulbergen 

5. Op welke manieren wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond Landgoed

Gulbergen?
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6. Reacties op open vragen (suggesties en opmerkingen)

In de enquête kregen deelnemers in twee open vragen de mogelijkheid om aandachtspunten en om 

suggesties mee te geven. In totaal zijn meer dan 300 open reacties gegeven. Om goed overzicht te 

krijgen hebben wij de reacties samengevoegd en gesorteerd op thema:  

6.1 Bereikbaarheid van het gebied 

Leg parkeerterrein aan/cq breid dit uit aan de westzijde tussen berg en kleine golfbaan. 

toegangsweg niet over industrieterrein en ook vanuit Mierlo. 

Betere mogelijkheden om met openbaar vervoer te reizen. De dierentuin bijvoorbeeld, is nu met de 
bus moeilijk toegankelijk. Je moet nog een half uur lopen vanaf de laatste halte. Als er nog meer 
activiteiten komen is misschien een treinhalte een idee. Of een extra lus van de buurtbus Geldrop-
Nuenen. 

Is er geen mogelijkheid te bedenken om de aansluiting te maken voor fietsers en wandelaars vanaf 
de Mierlo/Heiderschoor  kant met het fietspad wat langs het kanaal ligt ? een pad met een stukje 
groene 'tunnel 'misschien ? zodat men op de berg uitkomt ; dat kan mooi opgelost worden door de 
heggen/hagen links en rechts over het pad te laten groeien  

Gebied vooral bereikbaar en toegankelijk maken voor fietsers en voetgangers. 

Automobilisten niet teveel uitnodigen, dus geen grote parkeerplaatsen oid (gezondheid gaat boven 
vervuiling).  

Opheffing wegblokkade met hefboom. 

Fietsroutenetwerk in aansluiting op routes naar dichtbij gelegen centra (Mierlo, Geldrop, Nuenen). 

Parkeergelegenheid aan de kanaalkant. 

Heiderschoor moet doodlopende weg blijven 

Leg een treinstation aan bij dierenrijk 

Makkelijker parkeren auto of fiets op vamweg. 

Parkeer gelegenheid uitbreiden. 

Spoorwegstation voor Nuenen, evenementen en in het station restaurant met uitzicht op de 
omgeving. 

Verbeter de toegang. 

Zorg voor goede bereikbaarheid met auto, fiets en wandelend. 

aandacht voor toegankelijkheid. Er zijn veel mogelijkheden in dit gebied die kunnen bijdragen aan 
de vitaliteit van de bewoners uit de omgeving. 

Beter bereikbaar met OV 

geen industriegebied, ontsluiting vanaf A270 / helmondweg / behoud van groene zone tussen 
bebouwde omgeving! 

Ik woon aan de laan van Nuenhem. Hier is nu al heel veel verkeer.  
Ik heb ooit geteld hoeveel auto's in vijf minuten onder mijn balkon door rijden. 
Op een regenachtige dinsdag op 1-10-19 om  
8.15 uur waren dit er 40. 

Het is een weg voor verkeer naar en van Nuenen-Oost. Maar ook toegangsweg naar de 
Beekstraat, Mierlosedijk, Vaarleseweg en Heideschoor. 
Ik noem dit de achtertuin van Gulbergen.  
Ik heb wel angst voor nog meer (sluip)verkeer als Gulbergen een vakantiepark oid zou worden. 
Dus ik vind het heel belangrijk dat ook goed naar de verkeersstromen gekeken gaat worden.   

Zie ook mijn eerdere opmerking over het OV. 

Misschien is ook het snelfietspad straks nog in de mogelijkheden mee te nemen. 

Inventariseren waar behoefte aan is in de regio en waar mensen bereid voor zijn om een stukje te 
rijden. Mogelijkheid onderzoeken voor NS station in het gebied 
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Nu is de ingang via het industrieterrein Eeneind verstopt , dat kan beter. 
p.s. Baroniehei , de weg die vanaf ind terrein Eeneind naar de Gulbergen gaat, wordt gebruikt als
testcircuit van de louche garages op Eeneind ; er wordt écht heel hard gereden  vooral op het
rechte stuk ri. Dierenrijk en golfbaan met gemeten snelheden van ruim over de 100km p u !

Zoals eerder genoemd. Daarnaast een betere parkeerplaats in de omgeving van het Eindhovensch 
Kanaal / VAM gebouw  

6.2 Algehele uitstralingen van het gebied (+ algemene opmerkingen) 

Plant meer bomen, of als dit niet kan, plaats bomen in bakken, zodat het landschap minder kaal is, 
en CO2 reductie oplevert. 

Plaats het en der bankjes om te rusten en prullenbakken. 

Kunnen de hoogspanningsmasten weg? 

De charme van het landgoed is het feit dat de berg zelf geen grote toeristische attractie is, en dat je 
werkelijk kunt genieten van de rust en het uitzicht op de top. Het zou zonde zijn als deze wordt 
verpest door windmolens of horeca op de top.  

De Gulbergen moet een gebied blijven om te sporten/ontspannen. 

De mogelijkheid om te ontspannen en te sporten in de open lucht moet in stand blijven ! er wordt 
dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid nu , tot zelfs laat op de dag ( en zelfs in het 
donker ) zijn er recreanten en sporters op en rondom de berg te vinden. Men komt van Eindhoven, 
Helmond , Nuenen , Mierlo en van verder weg om hier te recreëren.  
Het zou fijn zijn als men een rondje rondom de berg zou kunnen lopen / fietsen , nu wordt dat 
rondje onderbroken door de golfbaan waar men niet overheen kan / mag.  

Een duidelijke plek om te parkeren en informatie te verkrijgen over het gebied met horeca 

Enerzijds mooie natuur behouden of uitbreiden en anderszijds een plek maken waar meer kan 
worden ontmoet en ontspannen 

Exploitatie niet uitbreiden het is prima zo 

Wellicht is een kleie horeca gelegenheid ook een optie voor de golfers,wandelaars, fietsers en 
bezoekers van de zoo. 

de bult is uniek en mag nog worden uitgebreid/opgehoogd 

Mee-ontwikkelen kanaalzone. 

Aansluiten op Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo. 

Integreren in gebiedsmarketing van Geldrop-Mierlo en van Nuenen, tevens in Brainport 
(Regioradar). 

Golfbaan Old course veel overlast en veel criminele activiteiten drugs dealen en motorcross ook 
veel fietsers etc op baan . Parkeren fietsen en banken zijn van golf totaal niet nagedacht over 
andere bezoekers vooral parkeren is chaos toilet etc idem niets geregeld 

Meer (afwisselende) beplanting. 

Ook in de winter leuk om te sleeen. 

Wat ik heel erg waardeer is de laagdrempeligheid nu: gratis toegankelijk zorgt ervoor dat dit voor 
iedereen bereikbaar is en blijft. 

Het gebied ligt tussen Geldrop, Nuenen, Helmond en Eindhoven. Laat het vooral een groen 
uitloopgebied zijn. Met laagdynamische recreatie. Een grootschaliger ontwikkeling past niet in een 
al druk tussengebied en bij de gebrekkige ontsluiting. 

Het gebied voor iedereen toegankelijk houden. 

Het maai beleid op de berg aanpassen. Zodat het niet een kale grasberg is. 

Het uitgestrekt karakter van Landgoed Gulbergen (zonder al te veel bebouwing en met lage functie 
dichtheid) is een waarde. Dit bijzondere gebied tussen gebieden met veel bebouwing en hoge 
dichtheid is uniek. Het karakter zou behouden moeten blijven.  

Hoe minder er verandert, hoe beter. Het wat 'woeste' karakter, geeft juist veel mogelijkheden, die 
ergens anders niet mogelijk zijn. Het is een van de weinige gebieden waar je nog gewoon buiten 
de paden kunt lopen en fietsen. Ik vergelijk het met Genneperparken. Daar kon je vroeger nog door 
de modder lopen en nu is elk pad er rolstoel toegankelijk (bij wijze van spreken). Het cultiveren van 
zo'n gebied haalt het natuurlijke weg. 
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Hou het schoon en veilig. ‘S avonds is het een grote hangplek voor jongeren die hun blikjes, plastic 
zakjes tbv drugs en of lachgaspatronen overal neergooien.  

Houd het groen, kleinschalig,  geen windmolens , niet teveel verkeer 

Houd het op kleine schaal en dicht bij de natuur. De groene long tussen Eindhoven en Helmond 
wordt al aan alle kanten ingeperkt. Voor ieder wat wils zou ik zeggen. 
Te veel aantrekkingskracht voor het gebied betekend ook meer faciliteren en investeren. 

Houdt het groen in ere!! 

Ik ben Golfer, lid Old course. Parkeren voor niet golfers is chaos, zowel auto's als fietsers. Veel 
overlast zeker als dagen langer worden. Ik wandel ook graag de berg op, paden zero onderhoud, 
levensgevaarlijk, veel hangjongeren, op berg veel brommers en crossmotoren wat doet politie of 
BOA op berg? Al drie keer trauma heli gezien laatste 5 jaar nog never een agent of een BOA. op 
sommige holes van golfbaan Old course veel wandelaars, fietsers, mountainbikers, totaal niet over 
nagedacht 

Ik ben heel erg bang dat het nu verpest gaat worden.. zogenaamde specialisten hebben altijd zon 
rare kijk dan bezoekers dat het verpest word. Het is ideaal om er ff tussen uit te gaan.  

Ik vind het huidige open en toegankelijke karakter van het gebied belangrijk. Maak gebruik van de 
unieke mogelijkheden van de hoogteverschillen. Voor een extreem voorbeeld zie de benutting van 
Erlebnisberg Kappe in Winterberg. https://www.erlebnisbergkappe.de/nl/  

Als er sneeuw ligt weten ook veel mensen de berg goed en gezellig te besteden. 

Kijk vooral naar wat mensen er nu doen en zorg dat dat kan blijven, in balans met elkaar en met de 
natuur die er probeert zich te vestigen. Koester wat er van nature is ontstaan. Niet te veel 
exploiteren. 

In alle communicatie wordt het beeld geschetst dat de Gulbergen nu niet aantrekkelijk zijn. Maar 
juist het feit dát het nog geen toeristische attractie is, dát de paden niet verhard zijn, dát je daar nog 
alle ruimte hebt om te hardlopen of mtb'en, dat maakt het zo'n mooi gebied. Commercieel maken 
en er een park van maken maakt de Gulbergen (in ieder geval de bergen zelf) juist minder 
aantrekkelijk voor de activiteiten die er nu plaats vinden. Jammer! 

Kosten-neutraal zou moeten betekenen dat er geen geld bij moet (maar ook niet afgaat!) op de 
huidige kosten voor de 21 gemeentes.  

Landgoed Gulbergen is de uniek! De enige plaats in de verre omtrek waar hardlopers, wandelaars 
en fietsers zich kunnen oefenen in klimmen en afdalen. De enige plek met een vrij uitzicht op de 
sky-line op Eindhoven. Op een zonnige avond zit de gehele berg vol met mensen die genieten van 
het uitzicht, de rust en de frisse lucht. Elke dag zijn tientallen hardlopers, wandelaars en 
mountainbikers actief op deze berg. Dit is uniek en van grote waarde voor de regio.    Gulbergen is 
de ideale plaats voor training in de vrije lucht en een visitekaartje voor Brabant. Ik neem 
buitenlandse gasten altijd mee naar Gulbergen om de rust van de omgeving te laten voelen en 
zien.  
Ik stel voor om Gulbergen tot een paradijs voor mountainbikers en hardlopers te maken. Dat 
betekent: niets veranderen! Geef de hardloper en de mountainbiker de ruimte!  
Alle initiatieven die worden geïnitieerd die ook op de vlakke ondergrond kunnen worden geïnitieerd 
verstoren het unieke karakter van Gulbergen en doen afbreuk aan deze parel in Metropoolregio 
Eindhoven.  

laten inspireren door andere voorbeelden zoals RUHR gebied landschapspark Duisburg 

lt op de historische ontwikkeling en maak die zichtbaarder 

Maak de weg naar de top van de berg beter begaanbaar en spannender met behulp van bomen en 
struiken. 
Zet bij de top een uitkijktoren neer. 

Maak het laag drempelig 

Mag echt wel veel spannender dan wat het nu is 

waterfontein boven 

Meer aandacht voor diversiteit in natuur. Zo groen  mogelijke recreatie creëren. 

Mijn idee is om er een Japanse tuis a la Clingendael( Den Haag) waar hordes bezoekers op af 
komen. 

Natuur wordt steeds schaarser in ons gebied. Als er al iets aan Gulbergen moet gebeuren, laat het 
dan niet betekenen dat er meer wegen naartoe komen of meer bebouwing in of op komt. 

Neem eens een kijkje bij de VAM-berg, dit willen we hier ook! 
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Ongedwongen houden, voorkomen dat het vercommercialiseerd wordt, vrij toegankelijk 

Ontwikkel op een duurzame manier de gulbergen zodat je er goed kunt recreëren en dat er evt 
internationale sportevenementen kunt organiseren ,goed voor de economie in de omgeving    

suggesties: stadspark, klimbos, natuurbegraafplaats; geen evenementen die geluidsoverlast 
veroorzaken 

Uitstraling aanpassen, meer vergroenen, oefentracks voor de jongste jeugd. Niet 'verneuken' door 
vergaande vercommercialisering (vakantiehuizen, horeca). Zodoende houdt men het voor mensen 
uit de regio. Mits mogelijk horeca ook toegankelijk maken voor fietsres en wandelaars. 

Voor de nieuwe plannen zou het een mooi mogelijkheid zijn om veel ruimte te laten voor sport en 
ontspanning. Het gebied ligt mooi centraal tussen Eindhoven en Helmond. Dit zijn zo ongeveer de 
enige hoogtemeters in Brabant die sportuitdaging geven en een mooi uitzicht voor bv de 
wandelaar.  
Er zouden iets meer bomen en of struiken gepland kunnen worden voor de totale uitstraling, die 
blijft nog wat achter. 
Op het terrein zou ruimte moeten zijn voor een groot uitdagend netwerk aan verharde en 
onverharde fiets- en wandelpaden, waarbij wandelaar, hardloper, MTB’er en toeristische/racefietser 
het gebied samen delen. Daarnaast kunnen overige ruimtes ingedeeld worden met overige outdoor 
activiteiten en horeca. Uiteindelijk een plek voor het hele gezin. 

Waardeer natuur en maatschappelijke waarde net zo goed als economische ontwikkeling. Niet 
alles is in geld uit te drukken. Behoud dit gebied als de groene longen tussen Eindhoven en 
Helmond 

Waarom iets moois aanpakken, om er weer winst uit te moeten halen. 

Kostendekkend is raar. Welke openbaar park is kostendekkend? Heel raar!!! 

Blijf authentiek en dicht bij de natuur 

Duurzaam en verantwoord omspringen met dit gebied. Infrastructurele bereikbaarheid kan wellicht 
wat verbeterd of aantrekkelijker gemaakt worden. Kijk ook eens wat ze bij de steenkolenmijn in 
Beringen (BE) hebben gedaan door een de mensgemaakte mijnterril om te toveren in een 
avonturenberg. 

Een flinke boomgaard (uiteraard met echte Mierlo’s Zwarte kersen:) met een mooi vormgegeven 
paviljoen of boerderij om pannenkoeken te eten..en chocomelk te drinken  (eco speeltuin erbij?) na 
een wandel- of fietstocht door het nieuwe groene gebied, dat is onze wens!  

Eis is: 
De plannen voor Landgoed Gulbergen moeten zelf redzaam zijn. 
Maar ik zou het op prijs stellen als er ook naar recreatie gekeken gaat worden die niet aan die 
voorwaarden kunnen voldoen.  

Fijn alle mogelijkheden tot participatie! 

geen industriegebied, ontsluiting vanaf A270 / helmondweg / behoud van groene zone tussen 
bebouwde omgeving! 

Het juist fijn dat er zo weinig is op/rond gulbergen, dus niet te veel toevoegen! 

Het lijkt me moeilijk om het te realiseren zonder kosten of met terugverdienmodel. Het zou mooi 
zijn dat het een mooi gebied wordt met bijv horeca om er wel geld aan te verdienen. Zeker geen 
windmolens.  

Houd het gebied vooral aantrekkelijk voor de inwoners van Geldrop Mierlo en nuenen 

Ik zou graag zien dat de ontwikkeling van Gulbergen in de landelijke, natuurlijke omgeving blijft 
passen en niet tot modern park van Eindhoven (stedelijke). Ik woon in de omgeving van de Gulberg 
en wil niet dat de rust die nu heerst wordt verstoord door de ontwikkeling en activiteiten.  

In Winter: skiën of langlaufen! maak ergens plek voor delta vliegers of hoe dat mag heten. Die zie 
je nu ook vaak. Maak aangeven wandelroutes. Zet (hufterproof) bankjes neer, denk ZSM!! na over 
a) parkeren voor fietsers handig als dat start bij wandelroutes. op beginpunt horeca een toilet, nu
zit alles en iedereen qua sanitair achter container golf Old Course. En auto's waar wilt u die
eigenlijk hebben? In deze tijd, nu al zeer druk met overal auto's. Kijk ook na bebording, is oud, klopt
niets van, VAMweg heeft parkeer en zelfs stopverbod, is uit grijs verleden. Parkeren is nu
rommelig, Chaotisch en gevaarlijk en veel gebruiken parkeren golf. Doe iets aan veiligheid, wordt
ook in drugs gedeald ook! OP de berg.. Camera's, houd toezicht zelf ook met/op cross motoren
want een politie agent zei vorige week op parkeerplaats "u denkt toch niet dat wij die berg op
gaan"? dan heeft dus alles wat verboden is en overlast geeft, dus vrij spel..

Ja. Zorg dat het niet té park, té toeristisch, té aangelegd en té commercieel wordt. Juist zo'n niet 
ontwikkeld gebied tussen de steden/dorpen in is aantrekkelijk om er even uit te zijn. 
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Laat de eis los dat de ontwikkeling kostenneutraal moet worden. Het gaat om een gezonde 
omgeving. 

Laat de Gulbergen zoals het is enkel periodiek onderhoud is nodig 

Laat het een groen middengebied tussen Eimdhoven en Helmond 

Laat het mooie wat het is en houd het bij 

Landgoed Gulbergen is de uniek! De enige plaats in de verre omtrek waar hardlopers, wandelaars 
en fietsers zich kunnen oefenen in klimmen en afdalen. De enige plek met een vrij uitzicht op de 
sky-line op Eindhoven. Op een zonnige avond zit de gehele berg vol met mensen die genieten van 
het uitzicht, de rust en de frisse lucht. Elke dag zijn tientallen hardlopers, wandelaars en 
mountainbikers actief op deze berg. Dit is uniek en van grote waarde voor de regio.    Gulbergen is 
de ideale plaats voor training in de vrije lucht en een visitekaartje voor Brabant. Ik neem 
buitenlandse gasten altijd mee naar Gulbergen om de rust van de omgeving te laten voelen en 
zien.  
 
Ik stel voor om Gulbergen tot een paradijs voor mountainbikers en hardlopers te maken. Dat 
betekent: niets veranderen! Geef de hardloper en de mountainbiker de ruimte!  
 
Alle initiatieven die worden geïnitieerd die ook op de vlakke ondergrond kunnen worden geïnitieerd 
verstoren het unieke karakter van Gulbergen en doen afbreuk aan deze parel in Metropoolregio 
Eindhoven.  

Lichtvervuiling is een enorm probleem. Ook in de regio Eindhoven groeien generaties op die nog 
nooit de Melkweg hebben mogen aanschouwen. Landgoed Gulbergen zou heel goed een 
nachtelijk donkergebied kunnen bevatten waar lichtvervuiling vermeden wordt, en waar mogelijk 
een kleine publiek-toegankelijke sterrenwacht gevestigd wordt (Brainport deep-sky area).   

maak er een mooie parel van, zonder te veel commerciële activiteiten.  
Een voorbeeld: Landgoed Marienwaerdt 

Maak er geen kermis van met allerlei herrie activiteiten 

meer gebruik van landgoed 

Moet snel iets gebeuren aan onderhoud paden parkeren niet golfers en criminaliteit en 
motorcrossers  

Natuur zoveel mogelijk in stand houden, zo mogelijk afwisselender maken (qua beplanting) met 
voldoende schuilmogelijkheden en tapkranen voor drinkwater. Het gebied goed bereikbaar houden 
en vooral gratis. 

Net als De Wielewaal een soort Villa Borghese (in Rome) van Eindhoven kan worden zo kan 
Gulbergen ook een Landschapspark van grote(re) betekenis zijn en bijdragen aan het unieke 
innovatieve DNA van Eindhoven 

Niet anders dan hier voor; Zo veel mogelijk bij het oude laten, althans op de berg. Misschien het 
evenementen terrein wat geschikt maken voor andere activiteiten 

Niet te commercieel en dus druk! 

Probeer het simpel (geen prestige projecten) maar innovatief te houden. 

Teveel om op te noemen, ik zou graag mijn tijd en energie willen besteden aan het slagen van dit 
project 

Vergroenen, oefentracks voor de jongste jeugd, niet 'verneuken' door er een vakantiepark van te 
maken. Toegankelijk houden voor mensen uit de regio. Wellicht kan natuurmonumenten het kopen. 

Verpest het gebied niet.. het is super zoals het nu is. Lekker rustig en ff eruit met de kids. Als het 
bebouwd word word het vervelend druk..  

Wanneer je over de bergen loopt valt het op dat op het golfterrein op grote hoogten geen 
ontluchtingsbuizen uit de grond steken itt het openbare hoger gelegen deel. Vanwaar dit verschil? 
Op het besloten deel staan meer bomen dan op het openbare deel. Dat is jammer. Plaats op het 
hoogste punt een aantal verrekijkers en een oriëntatie-plateau. Wat is waar te zien? Plaats 
rustbanken op de mooiste uitzichtpunten. Sla (veel meer) op de trom als het gaat om de bijzondere 
toeristische aantrekkelijkheden van Geldrop-Mierlo.  

Wat ik eerder heb gemeld: zorg dat het gratis toegankelijk blijft voor de mensen in de regio.  

Wat onder de berg ligt goed monitoren en op tijd handelen wanneer het mis dreigt te gaan, geen 
doofpot scenario. 
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Misschien is het leuk om een infobord langs de verschillende toegangswegen te zetten met o.a. 
1. welke dieren kan men hier tegenkomen, met info over de trek van ooievaren en ook de
bescherming van de jonge reetjes en waarom het belangrijk is dat mensen hun honden aangeleind
houden
2. gedragsregels mbt veiligheid en zwerfvuil enz
3. de routes die men kan lopen / fietsen / sporten

Zoveel mogelijk bos, als longen. Evt. in combi met energieopwekking. En vooral: zo min mogelijk 
gemotoriseerde, fossiele toepassingen! Dat is niet meer van deze tijd en heel slecht voor de 
luchtkwaliteit!  

6.3 Mogelijkheden voor sport in het gebied 

Laat aub de MTB route bestaan: binnen de MTB-community in ZO Brabant is d'n Bult absoluut een 
verbindende factor: zowel voor de recreant als de fanatieke MTBer 

Betere MTB route en faciliteiten. 

Bike park net zoals bike park in Mook 

De MTB route op de Gulberg zou beter onderhouden kunnen worden desnoods met vrijwilligers 

De MTB-Route kan heel veel mooier. 

de verschillende sportdisciplines en wandelaars zijn de belangrijkste gebruikers van het huidige 
gebied. Zet deze groep hoog in de prioriteitenlijst van de nieuwe plannen 

De vrijheid voor sportfietsers en wandelaars vind ik fantastisch. Leg het niet teveel aan banden 
door gebieden af te zetten voor bepaalde groepen. 

Die passen niet in dit kleine kadertje. Ik zou graag uitgebreid willen bespreken wat er mogelijk is. 
Gulbergen zou een plek kunnen zijn waar horeca, recreatie, sport en natuur allemaal aan bod 
komen. Met name ook op de toekomst van onze kinderen meer beweging en sport brengen op 
deze unieke locatie. Er zijn (vooral in het buitenland) en ontzettend veel locaties op deze manier 
ingericht waarbij faciliteiten ingericht zijn. Ik deel graag mijn ervaringen daarin met u.  

Een bikepark 

Een gratis plek om in beweging te blijven met hoogteverschil is uniek en intens belangrijk voor de 
omgeving, zodat ook mensen met een beperkt budget in beweging kunnen blijven. 

Een MTB/bikepark aanleggen 

Een stuk verhard fietspad om met de fiets overheen te fietsen en behoud MTB route! 

Ga dat stukje waar je nog lekker kunt sporten, in het groen nu ook niet volbouwen! Behoud het 
voor de mountainbike sport en breid het uit voor meer outdoor sporten 

Graag zou ik zien dat er meer mogelijkheden zouden komen voor mountainbikers. Het is een 
unieke heuvel in Brabant en is dermate geschikt voor een  openbaar bikepark met diverse features 
zoals dropoffs, step ups en springbulten. 
De huidige standaard routes zijn hiervoor helaas niet toereikend en niet uitdagend genoeg. In onze 
regio zijn deze faciliteiten helaas nergens te vinden en dat terwijl juist deze "berg" er uitermate 
geschikt voor is! De populariteit voor freeride mountainbiken groeit en is relatief goedkoop uit te 
voeren en te beheren. 

Geschikt houden voor trailrun 

Graag meer verschillende MTB-routes op de berg, dit is een uniek stukje hoogte hier in de 
omgeving Eindhoven. Eventueel mogelijk ook meer groen op de berg. 

Trimtoestellen (voor oefeningen). 

Graag uitdagender mountainbike parcours bouwen 

Graag zie ik de mogelijkheden bekeken voor het ontwikkelen van een Bikepark. Als goed 
voorbeeld hiervoor volgt hier de link van Bikepark Mook : https://bikepark-mook.nl/ 
Daar is op een mooie manier gebruik gemaakt van het aanwezige hoogteverschil om de 
Mountainbike sport te promoten.  
Indien er een vakantiepark op het landgoed komt zie ik de wederzijdse mogelijkheden om elkaar te 
versterken. 

Heel graag de mogelijkheid houden voor het sporten. Het is het enige hoge object in de weide 
omgeving om hoogtemeters te maken, zowel voor wandelen, hardlopen en mountainbiken.  
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Het is een top locatie voor mountainbikers uniek in de regio. Een mooi bike park zou er prima 
passen. De paden die er nu liggen zijn overigens ook prima, maar de mogelijkheid om er een 
prachtig bike park van te maken is er. 

Het zou mooi zijn als de fietsgelegenheden ook voor wielrenners worden uitgebreid. Het is het 
hoogste punt van Brabant en leent zich daarmee goed voor een soort van Col du Brainport (zie 
voorbeeld VAM berg) 

ideeën: klimpark, groot sportpark met sporthallen, pretpark voor oudere jongeren, wandelpark, 
lunchcafe, pannenkoeken restaurant, bungalow park 

Ik heb (vanwege mijn hobby's op 2 wielen) een sterke voorkeur voor het verbeteren van de 
mountainbike routes met name op de berg zelf. Laten we aub kijken naar de VAM berg en de MTB 
routes van Zoetermeer en Bergschenhoek. NB: een heus "MTB-park" hoeft niet de gehele berg te 
bestrijken maar 'the sky is the limit' als het gaat om de potentie die het hoogteverschil geeft om hier 
een schitterend parcours aan te leggen inclusief downhill lijnen, rock-gardens, een wall-ride etc etc. 
Dit geeft de mogelijkheid om ook mountainbike/cyclocross wedstrijden aan te trekken! 
Fietsenwinkels en fiets-merken kunnen reclame maken langs het parcours.  

Ik zie het als een ideale plek voor een nieuw, overdekt zwembad voor de gemeenten Geldrop en 
Nuenen samen. Het past goed binnen het sportieve thema van Gulbergen, is goed bereikbaar en 
biedt beide gemeenten de mogelijkheid om van het juk van Laco (zwembaden nauwelijks 
onderhouden, maar wel steeds meer geld vragen) af te komen.  

Ik zou graag de mtb trails in stand houden  

In Drenthe is een vuilstortplaats ontwikkeld tot een wielrenmecca. De VAM berg. Wellicht valt hier 
inspiratie uit te halen. Nu gebruiken ze dit voor evenementen zoals het NK wielrennen, NK 
mountainbike. Maar er blijft ook ruimte om te wandelen en natuur.   

Kijk naar de MTB route van Netersel en de van berg. Kansen voor de Gulberg 

Meer mogelijkheden om te sporten. Uitbreiden MTB route. 

Meer mtb routes en trails en obstalels 

Momenteel is dit een goede plek om als mountainbiker je klimconditie aan te scherpen. Ik zou heel 
graag willen dat de mountainbikers welkom blijven. Uitbreiding met een parcours om technische 
vaardigheden te trainen zou heel welkom zijn. 

Mountainbike route behouden/verbeteren 

Mountainbike stuntpark aanleggen en verplicht mtb vignet aanschaffen a 12 euro per jaar. 

Mtb en fiets en wandelroutes 

MTB hotspot van de regio. Mooi als de routes worden uitgebreid. Golfbaan is zonde van de natuur 
die er kan worden aangelegd. 

MTB route in stand houden 

Mtb route verder uitbreiden, deze is echt uniek voor Brabant. Er wordt momenteel heel veel gebruik 
van gemaakt. 

Mtb routes nog interessanter maken  

Net als op de VAM berg wegen voor fietser en wandelaars. Dan zou je ook een keer het NK 
wielrennen in Geldrop en omgeving kunnen houden.  

Ontwikkeling vergelijkbaar met de VAM berg. Ontwikkeling van een aantrekkelijk mountainbike 
parcours. Ontwikkeling richting trail-run trim parcours. Wandel route. Dit zijn een aantal suggesties. 
De hoogtemeters van de Gulberg zijn een unieke mogelijkheid/kans voor verschillende vormen van 
sportieve recreatie waar mensen uit de regio niet eerst een uur voor in de auto moeten zitten. 
Hiermee heeft het nu al een enorme sportieve betekenis voor velen in de omgeving. Maar er liggen 
veel kansen om dit beter en efficiënter te benutten. Dit kan de fitheid en gezondheid van veel meer 
mensen in de regio ten enorm bevorderen. Wanneer er slim ingericht wordt kunnen deze 
verschillende vormen van sportieve recreatie mooi naast elkaar plaats vinden, zonder elkaar te 
storen. Gezamenlijk kan dit een aanjagen effect hebben voor succesvolle exploitatie van 
bijvoorbeeld een horecagelegenheid of sportgerelateerde evenementen. Hierbij valt te denken aan 
het reeds bestaande Gulbergen 24 uurs MTB evenement, maar ook een heuse wielerkoers, 
hardloop of trailrun evenementen, survivalrun of wandelevenement. 

Ruimte voor trailrunning 

Skibaan  

Sport, ontmoeting en outdoor concentreren op de berg en van Gogh landschap (natuur, 
natuurinclusieve landbouw en extensieve bebouwing) ten noorden van het spoor 

Vooral belangrijk dat er gewandeld, hardgelopen en gemountainbiked kan blijven worden 

weg met die golfbaan 
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(meer) ruimte voor mountainbikers 

Wanneer de openbare omvang afneemt is het niet meer zo interessant om te bezoeken. 2 uur 
wandelen in dit gebied maakt het interessant. Bewegen is het medicijn voor de toekomst! 

Als de mountainbike mogelijkheden maar niet verloren gaan! 

Als non-profit die actief is in de trailrunning wereld denk ik graag mee vanuit Trailrunners Brabant. 

Bike park maken, zoals bike park Mook 

Bikepark 

Daad bij het woord als er een goed plan is.  
In het verleden is er over een professioneel mountainbike parcours gesproken welke in 2012 
gerealiseerd zou moeten kunnen gaan worden maar zijn inmiddels weer 10 jaar verder. 

Een fietspad over de gulberg voor wielrenners. 

Een mtb parcours aanleggen door erkend parcoursbouwer 

Een racefietsklim 

Een wielerklim op het Dak van Brabant 

Focus op combineren waterretentie, sport, wetenschap en horeca. Slimste wedstrijdroeibaan 
(Amsterdam heeft de 100 jaar oude Bosbaan, Rotterdam heeft de WillemAlexanderBaan (die te 
windgevoelig is). In het zuiden hebben we bij Beekse Bergen een tijdelijke baan.Eindhoven MRE 
verdient de beste wedstrijdbaan. Roeien wordt steeds diverser en herkend sls zeer gezond tot op 
hoge leeftijd. Waterretentie is hoognodig en TUe kan in voortouw met Delft en Twentse TU’s 
slimste (datadriven) waterbaan van 2,2 km precies op Gulbergen realiseren . Op de kop van de 
baan kan mooie horeca met uitzicht op het water (zie restaurant bij Bossban in Amsterdam) Er 
kunnen wat paviljoentjes voor overnachting (voor wedstrijdroeiers en/of congres gangers of 
recreanten voor de mooie natuur rond de baan (bomen, planten, dieren) 

Gaarne de MTB mogelijkheden intact laten 

Hoop dat jullie de mountainbikes in de regio niet vergeten in jullie plannen! 

Houd rekening met de vele MTB-ers die 
Hier graag fietsen.  

Ik denk dat het een super sportcomplex kan worden. En nogmaals zeker dat er animo en ruimte 
voor een indoor skihal is 

Ik heb (vanwege mijn hobby's op 2 wielen) een sterke voorkeur voor het verbeteren van de 
mountainbike routes met name op de berg zelf. Laten we aub kijken naar de VAM berg en de MTB 
routes van Zoetermeer en Bergschenhoek. NB: een heus "MTB-park" hoeft niet de gehele berg te 
bestrijken maar 'the sky is the limit' als het gaat om de potentie die het hoogteverschil geeft om hier 
een schitterend parcours aan te leggen inclusief downhill lijnen, rock-gardens, een wall-ride etc etc. 
Dit geeft de mogelijkheid om ook mountainbike/cyclocross wedstrijden aan te trekken! 
Fietsenwinkels en fiets-merken kunnen reclame maken langs het parcours.  

Ik zie Landgoed Gulbergen als een ideale plek voor een nieuw, overdekt zwembad voor de 
gemeenten Geldrop en Nuenen samen. Het past goed binnen het sportieve thema van Gulbergen, 
is goed bereikbaar en biedt beide gemeenten de mogelijkheid om van het juk van Laco 
(zwembaden nauwelijks onderhouden, maar wel steeds meer geld vragen) af te komen. Als locatie 
zou de zone langs het spoor geschikt kunnen zijn.  

Meer sporten bevestigen 

Mooi sport/evenementen terrein 

Mountainbiken 

Mountainbikepaden verbeteren en mogelijkheden horeca op de berg 

Mountaingbikeroutes handhaven/uitbreiden en onderhouden 

Mtb en fietsen verder uitbreiden en mogelijkheid geven voor een terrasje. 

Naar mijn mening valt hier natuur en sport perfect te combineren. 

Ontwikkeling vergelijkbaar met de VAM berg. Ontwikkeling van een aantrekkelijk mountainbike 
parcours. Ontwikkeling richting trail-run trim parcours. Wandel route. Dit zijn een aantal suggesties. 
De hoogtemeters van de Gulberg zijn een unieke mogelijkheid/kans voor verschillende vormen van 
sportieve recreatie waar mensen uit de regio niet eerst een uur voor in de auto moeten zitten. 
Hiermee heeft het nu al een enorme sportieve betekenis voor velen in de omgeving.  

Route voor racefiets over gulbergen. Minder golfbaan 

6.4 Mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding 
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Leg een rodelbaan aan, laag liggend in het gras. 

uitbreiding recreatiemogelijkheden,  

Bestaande activiteiten behouden en evt verbeteren.  

Horeca gelegenheid maken (evt op de bult) met een mooie wandelroute zou al fantastisch zijn.  

Verder denk ik dat de toegankelijkheid voor wandelaars beter kan. Die lopen nu vaak over smalle 
paden die voor mountainbikers zijn bedoeld. 

gebied leent zich voor rode leisurefuncties in een groene omgeving 

de noordkant van het spoor leent zich voor een grootschalig evenemententerrein, incl. de 
mogelijkheid tot kamperen en parkeren 

div outdoor activiteiten buiten 

Géén grote en/of lawaaiige evenementen svp! 

Horeca lijkt mij een prima idee, mits circulair en mits kleinschalig.  

Graag meer mogelijkheden voor de wandelaars 

Graag mogelijkheden om te schuilen bij slecht weer. 

Een tapkraan voor drinkwater. 

Een (sport) café. 

het organiseren van concerten en festivals !!!! 

ideeën: klimpark, groot sportpark met sporthallen, pretpark voor oudere jongeren, wandelpark, 
lunchcafe, pannenkoeken restaurant, bungalow park 

Ik vind het huidige open en toegankelijke karakter van het gebied belangrijk. Maak gebruik van de 
unieke mogelijkheden van de hoogteverschillen. Voor een extreem voorbeeld zie de benutting van 
Erlebnisberg Kappe in Winterberg. https://www.erlebnisbergkappe.de/nl/  

Er zijn veel fietsers en wandelaars en andere sporters die van de bergweggetjes genieten. Beter 
om die groepen meer uit elkaar te houden, zodat er geen aanrijdingen plaatsvinden.  

Maak er een mooi wandelgebied van met de mogelijkheid om een consumptie te kunnen nuttigen. 

Meer kind gerelateerd. Bijvoorbeeld speeltuinen, een klimbos  of een kinderboerderij met 
speelmogelijkheden  

Meer recreatie en eventueel voorzieningen als kinderopvang in de natuur, cafés, wandelroute, 
resaurant 

Niet teveel willen, maak een mooie fietsroute, wandelroute en mountainbikeroute. 

Evenementen zijn welkom maar die moeten dat wel passen bij de rustige omgeving. Bloem en tuin 
is bijvoorbeeld passend, sportevenementen ook maar pop-/dance festivals geven overlast aan 
mens en natuur. Het is een fijn gebied, versterk de huidige kwaliteiten. 

Routering wandel en fiets routes, zodat één ieder op eigen wijze kan genieten van deze plek 

Boven op de berg horeca en mtb verhuur outdoor evenementen vlieger veld ijsbad klimwand etc 

concerten en festivals organiseren !!!! 

De boerderij op Heiderschoor bij de Golf is nu een bouwval aan het worden. Het pand biedt 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld Horeca of B&B . Onze B&B op Heiderschoor loopt ook goed. 
Misschien zou een samenwerking zelfs tot de mogelijkheden behoren.  

Het is een heerlijke plek om te fietsen en waterdicht mij betreft moet dat zo blijven  

Het is leuk als er wat te doen is, maar niet in de vorm van een 'evenement'. Ik denk meer aan 
kampvuur/BBQ plekken, een buurtmoestuin, zwemvijver. Een plek waar je de community van 
Nuenen samenbrengt en ook voor de jeugd een leuke fijne locatie.  

Het is nu een hele ongedwongen plek waar ontmoetingen tussen wandelaars, hardlopers en MTB 
vanzelf gaat. Deze sfeer behouden.  

Ik hoop nog mee te maken, dat er in het gebied meer gewandeld kan gaan worden. 

In Winter: skiën of langlaufen! maak ergens plek voor delta vliegers of hoe dat mag heten. Die zie 
je nu ook vaak. Maak aangeven wandelroutes. Zet (hufterproof) bankjes neer, denk ZSM!! na over 
a) parkeren voor fietsers handig als dat start bij wandelroutes. op beginpunt horeca een toilet, nu 
zit alles en iedereen qua sanitair achter container golf Old Course. En auto's waar wilt u die 
eigenlijk hebben? In deze tijd, nu al zeer druk met overal auto's. Kijk ook na bebording, is oud, klopt 
niets van, VAMweg heeft parkeer en zelfs stopverbod, is uit grijs verleden. Parkeren is nu 
rommelig, Chaotisch en gevaarlijk en veel gebruiken parkeren golf. Doe iets aan veiligheid, wordt 
ook in drugs gedeald ook! OP de berg.. Camera's, houd toezicht zelf ook met/op cross motoren 
want een politie agent zei vorige week op parkeerplaats "u denkt toch niet dat wij die berg op 
gaan"? dan heeft dus alles wat verboden is en overlast geeft, dus vrij spel..  
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Lekker fietsen en wandelen 

Maak het ook kindvriendelijker, zorg ervoor dat onze jeugd ook iets aan de Gulberg gaat krijgen 
dmv kleine evenementen of iets dergelijks.  

Meer ontwikkeling rondom activiteiten voor jong en oud 

Plaatselijk glijbaan , en /of openlucht theater , nieuwe mountain bike baan (voor wedstrijden) en 
klein boshuis voor horeca ,thee /koffie gebak ,openingstijden 10,30 t/m 17,30hr 5 dagen in de week 
woensdag/donderdag vrijdag /zaterdag/zondag voor fietsers /wandelaars . Jaarlijks vlieger festival, 
carrousel, enz. 

Richt je vooral op recreëren ,een mooi gebied met prima ligging tussen de steden en vergeet 
vooral de horeca niet ,het gebied moet een toegankelijk gebied blijven voor iedereen.  

We hebben natuurlijk al veel mooi bos en heide in de buurt, uniek is juist de uitstraling van het 
landgoed. Recreatie, buitenspeeltuin, horeca, een plek waar je als gezin naartoe kunt waar voor 
ieder iets te doen is.  

Zorg alstublieft dat het voor de mtb's en hardlopers en wandelaars open blijft . 

6.5 Reacties op en suggesties voor de ontwikkelrichting energielandschap 

Opwek van duurzame energie is al volop in de omgeving aanwezig (gepland zonnepark zijde 
Mierlo.  

Absoluut geen zonnepanelen. De gehele berg beschikbaar houden voor recreatie is essentieel! 

Graag geen projectontwikkeling, geen vakantiepark, geen windmolens. Houdt de 
mountainbikeroute in stand. Laat het gebied een oase van rust en groen zijn. 

Het gebied heeft al van die foeilelijke palen, door ook nog zonnepanelen en windmolens in het zicht 
wordt het wat mij betreft niet een mooi natuurgebied.  

Het lijkt me moeilijk om het te realiseren zonder kosten of met terugverdienmodel. Het zou mooi 
zijn dat het een mooi gebied wordt met bijv horeca om er wel geld aan te verdienen. Zeker geen 
windmolens.  

Het scenario "energie landschap" is toegelicht tijdens de eerste bijeenkomst. Zelfs windmolens 
zouden mogelijk zijn. Het is zonde een dergelijk gebied vol te zetten met zonnepanelen aangezien 
er nog voldoende dakoppervlakte in de bebouwde omgeving aanwezig is. Windmolens maken m.i. 
het gebied ook niet aantrekkelijker.  
Ten aanzien van windmolens: In de Ruimtelijke verkenning wordt verwezen naar de beleidsvisie 
zonneparken en windmolens van de gemeente Geldrop-Mierlo. In deze beleidsvisie is aangegeven 
dat Landgoed Gulbergen voor de gemeente geen logische locatie is voor windmolens: zie 
hoofdstuk 4 pag. 29 "In combinatie met gegevens van een onderzoek naar de mogelijkheden voor 
wind blijkt dat er alleen in de buurt van de A67 tussen Geldrop en Mierlo een mogelijkheid is voor 
enkele windmolens." Ik zou graag willen weten waarom windenergie in het scenario is 
meegenomen.  

Naar mijn mening valt hier natuur en sport perfect te combineren. 

Geen windmolens en/of zonnepanelen. 

Verticale en transparante zonnepanelen in combinatie met natuurontwikkeling 

Vooral groen maken icm opwekken groene energie. Geen commercie en zeker geen 
vakantieparken of wonen. Geef het eens terug aan de natuur! Ook de educatief!! 

Wij wonen op Heiderschoor XXX , helemaal aan het einde tegen het landgoed en de golfbaan aan. 
We hebben een B&B en houden erg van de natuur hier. Helaas gaat een deel van onze straat al 
volgelegd worden met zonnecollectoren en gaat er dus een heel groot natuurgeboed verloren 
straks aan glazen panelen , des te belangrijker is het dat de rest groen blijft!  

Windmolens zijn minder bezwaarlijk dan velden vol doodse zonnepanelen! Onze groenbehoefte 
moet leidend zijn om het welzijn van de omgeving te bewaken.  

Zoveel mogelijk bos, als longen. Evt. in combi met energieopwekking. En vooral: zo min mogelijk 
gemotoriseerde, fossiele toepassingen! Dat is niet meer van deze tijd en heel slecht voor de 
luchtkwaliteit!  

6.6 Reacties op en suggesties voor de ontwikkelrichting bos/natuur 
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Plant meer bomen, of als dit niet kan, plaats bomen in bakken, zodat het landschap minder kaal is, 
en CO2 reductie oplevert. 

behoud het svp voor recreatie en ontspanning, evt voor (natuur)educatie en  houd het gebied groen 
en voor iedereen toegankelijk. Dus geen woningen, vakantiewoningen pretparken etc 

Behoud zoveel mogelijk de natuur 

Bos en natuur hoeven niet aangelegd te worden. Natuur groeit kosteloos en vanzelf. Misschien ook 
wel een leuk experiment om te kijken wat er dan gaat groeien! Mocht je toch het bos een snellere 
start willen geven, dan is het planten van bosplantsoen echt een stuk goedkoper dan het bouwen 
van vakantiehuizen. Al het geld dat je niet uitgeeft, hoef je ook niet terug te verdienen. Als je kiest 
voor bos en natuur, kunnen dus vrijwel alle beschikbare middelen uit de voorziening Razob / 
Gulbergen ingezet worden om nog vele jaren te renderen en het beheer van de afvalberg te 
bekostigen (waar de voorziening ook voor ingesteld is). Spontane of goedkoop aangelegde natuur 
is dus een eenvoudige en doeltreffende oplossing waarmee de burgers van de regio weer een 
stukje dichter bij de groene ring rond Eindhoven komen. Bovendien essentieel voor behoud 
biodiversiteit, waterberging en voorkomen van meer uitstoot van broeikasgassen door al te veel 
economische activiteit.  

Dit natuur gebied moet als groene buffer tussen Helmond en Eindhoven blijven bestaan. Wilde 
dieren, die een beschermde status hebben, leven in dit gebied zoals Houtsnip, Watersnip en Patrijs 
(om maar een paar te noemen). Verder is het altijd mooi om naar de reeën te kijken,.  Dit gebied 
heeft heel veel potentie voor in het wild levende dieren!  

Enerzijds mooie natuur behouden of uitbreiden en anderszijds een plek maken waar meer kan 
worden ontmoet en ontspannen 

Er is veel vraag naar aanplant van bomen in Brabant dus aanplanten daar voor een groene zone 
tussen eindhoven en helmond 

geen vakantiepark. meer natuur en voor recreatie 

Natuur en bomen zou voorkeur moeten hebben boven de mens.  

Vestiging 'natuurpoort' langs het kanaal als entree voor het Gulbergengebied en natuurgebied 
Mierlo.  

Honderd jaar geleden waren Gulbergen en Vaarle voor een groot deel nog natuur, zogeheten 
'woeste grond". Daar is helemaal niets meer van over. Ik zou graag zien dat het weer een 'woeste 
grond gebied' wordt en dan beheerd door het Brabants Landschap op Natuurmo numenten. 

Ik zie er veel valken en andere vogels die er blijkbaar goed terecht kunnen voor hun voedsel. 
Super mooi en belangrijk!  

In deze tijden van klimaatverandering hoop ik dat de bestuurders het belang van natuur niet 
onderschatten. Het zou een geweldig cadeau aan onszelf zijn als we investeren in de toekomst 
door te zorgen voor meer bos en natuur. Uiteindelijk hebben we dit nodig om te kunnen overleven. 

Integrale gebiedsontwikkeling met ruimte voor natuur recratie ,educatie en energieopwekking en 
landbouw  

Mn groen en natuur. We bouwen alles al vol in deze regio. 

Natuurgebied houden met weinig toerisme 

Rekening houden met diersoorten die er leven 

Ruimte voor concepten  als Heerenboeren aanbiedt  

Sport, ontmoeting en outdoor concentreren op de berg en van Gogh landschap (natuur, 
natuurinclusieve landbouw en extensieve bebouwing) ten noorden van het spoor 

We hebben het altijd over natuur, hier kunnen we het goede voorbeeld geven , en afblijven van 
deze natuurparel 

Zoveel mogelijk bomen en struiken planten! Voor gezonde lucht voor de omgeving! Met vrijwilligers 
en stekjes die makkelijk verkrijgbaar zijn, of hulp van bedrijven, hoeft dat niet duur/moeilijk te zijn!  

"When the last tree has been cut down, the last fish caught, the last river poisoned, only then will 
we realise that one cannot eat money". Ik zou het onze kinderen gunnen dat we met deze uitspraak 
in het achterhoofd plannen maken voor de toekomst. We hebben de aarde immers niet alleen 
geërfd van onze ouders, we lenen hem van onze kinderen. 

Beter beheer van het bos en eventuele uitbreiding. Aanleggen van wildakkers om zo voor dekking 
en voedsel te zorgen voor in de natuur levende dieren. Verder zo laten bestaan als het is 

Een flinke boomgaard (uiteraard met echte Mierlo’s Zwarte kersen:) met een mooi vormgegeven 
paviljoen of boerderij om pannenkoeken te eten..en chocomelk te drinken  (eco speeltuin erbij?) na 
een wandel- of fietstocht door het nieuwe groene gebied, dat is onze wens!  
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Geef de natuur de ruimte , alles halen we weg uit eigenbelang 

Goed idee om extra bos aan te leggen 

Herenboeren 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen; creëer kruiden/bloementuinen/groententuin in een 
parksetting, waarbij scholieren, sociale diensten, particulieren mee kunnen helpen en kunnen 
profiteren van hun bijdrage.  

Meer natuur voor de regio 

Meer natuur, geen horeca, geen event, alleen natuur 

Mogelijkheid van inpassing van een Herenboerderij in het gebied 

Natuur laten. Zeker geen huizen neerzetten of de golfbaan uitbreiden. 

Noordzijde inrichten met natuur met enkele paadjes om te wandelen. 

Verdroging is een groot probleem in deze regio. Gebruik de Hooidonkse beek om waterberging te 
verbeteren. 

Vergroenen, oefentracks voor de jongste jeugd, niet 'verneuken' door er een vakantiepark van te 
maken. Toegankelijk houden voor mensen uit de regio. Wellicht kan natuurmonumenten het kopen. 

Verticale en transparante zonnepanelen in combinatie met natuurontwikkeling 

Vooral groen maken icm opwekken groene energie. Geen commercie en zeker geen 
vakantieparken of wonen. Geef het eens terug aan de natuur! Ook de educatief!! 

wandelpark, klimpark, bungalowpark, mooie fietspaden, lunchcafe, pannenkoeken restaurant, 
actief pretpark voor oudere jongeren, zwem-meer: een recreatiegebied  

Het Landgoed mag zich wat ons betreft best meer profileren als ontspanningsplek en prachtig 
natuur trekpleister voor de hele regio! De groen vlaktes , de heuvel , de bomen , de veldbloemen ; 
allemaal ontzettend belangrijk om te behouden voor de toekomst ! de reeën lopen en vossen/ 
dassen nestelen door het hele gebied, de vogels zijn talrijk in allerlei soorten en maten , en de 20 
koppels ooievaars zijn alweer terug nu om weer een heel aantal jongen groot te brengen hier. Hoe 
speciaal is dat ? ze gaan heel even weg in de winter maar zijn in Febr alweer terug.  

Windmolens zijn minder bezwaarlijk dan velden vol doodse zonnepanelen! Onze groenbehoefte 
moet leidend zijn om het welzijn van de omgeving te bewaken.  

6.7 Reacties op en suggesties voor de ontwikkelrichting landschappelijk wonen 

Geen woningbouw, geen recreatieparken.Het is belangrijk dat alleen lokale partijen, organisaties 
en bedrijven betrokken worden bij de groene ontwikkeling van Gulbergen. 

Graag geen projectontwikkeling, geen vakantiepark, geen windmolens. Houdt de 
mountainbikeroute in stand. Laat het gebied een oase van rust en groen zijn. 

Hopelijk gaan hier geen woningen gebouwd worden. Laat dit mooi natuurgebied bestaan 

Hopelijk geen vkantiepark 

Ja zoals vermeld. Zorg ervoor dat het geen zoveelste woonwijk wordt. 

Laat gewoon de natuur de natuur zijn. Alles wordt volgebouwd. Het hele buitengebied gaat naar de 
knoppen en wordt opgeslokt door Brandevoort, Luchen, etc.  

Laat het aub niet volgeplempt worden met huizen en weet ik wat door allerlei projectonwikkelaars. 
De Metropool Regio moet het zelf in de hand houden, zelf begeleiden naar een natuurgebied. 

Natuur laten. Zeker geen huizen neerzetten of de golfbaan uitbreiden. 

Niet bebouwen 

Niet bouwen! 

Verpest het gebied niet.. het is super zoals het nu is. Lekker rustig en ff eruit met de kids. Als het 
bebouwd word word het vervelend druk..  

6.8 Reacties op en suggesties voor de ontwikkelrichting thematische verblijfsrecreatie 

ideeën: klimpark, groot sportpark met sporthallen, pretpark voor oudere jongeren, wandelpark, 
lunchcafe, pannenkoeken restaurant, bungalow park 
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kleinschalige camping met huisjes voor kort verblijf 

laat het gebied aub geen recreatiepark met veel verkeer en bebouwing worden. Het is nu een uniek 
gebied waar duurzaam en milieuvriendelijk gefietst, gegolfd en gewandeld kan worden.  

Meer recreatieve activiteiten en mogelijkheid tot het organiseren van unieke evenementen. 
Toegankelijkheid, laagdrempeligheid en beschikbaarheid voor omwonenden, passanten en 
dagjesmensen behouden; mogelijkheid tot overnachten (tenzij onderdeel van een event) in 
bijvoorbeeld een vakantiepark is hierbij voor de regio absoluut overbodig.  

met in achtneming van de omgeving duurzaam en eclectisch bouwen van bunglows, huizen, 
appartementen 

Niet bouwen! 

Noordelijk gedeelte extensieve  bebouwing 
Zuidelijk gedeelte consolideren  

Thematische verblijfsrecreatie heeft m'n aandacht 

Uitstraling aanpassen, meer vergroenen, oefentracks voor de jongste jeugd. Niet 'verneuken' door 
vergaande vercommercialisering (vakantiehuizen, horeca). Zodoende houdt men het voor mensen 
uit de regio. Mits mogelijk horeca ook toegankelijk maken voor fietsres en wandelaars. 

Zorg dat de focus blijft op wandelen fietsen en de natuur. Verkloot het gebied niet met huizen en/of 
een vakantiepark. Let met energie op dat dit het landschap niet domineert. 

Combinatie van park/natuurlijk met horeca. Indien er een vakantiepark komt, ook faciliteiten 
openstelling voor omwonenden, zoals horeca op het park, zwembad of midgetgolf.  

Geen woningbouw, geen recreatieparken. Het is belangrijk dat alleen lokale partijen, organisaties 
en bedrijven betrokken worden bij de groene ontwikkeling van Gulbergen. 

Graag geen projectontwikkeling, geen vakantiepark, geen windmolens. Houdt de 
mountainbikeroute in stand. Laat het gebied een oase van rust en groen zijn. 

kleinschalige camping en huisjes voor kort verblijf en wandelgebied 



Verslag klankbordgesprek gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen 

met bewoners en eigenaren in het gebied 

14 maart 2022 Centrum Hofdael - Geldrop 

Aanwezigen namens projectteam Gulbergen:  

Ans Leloux, projectleider Gulbergen bij MRE 

Arie Ras, planoloog buitengebied,  gemeente Nuenen 

Rosalie Bont, jurist ruimte, gemeente Geldrop-Mierlo (via online verbinding) 

Eline Philips, communicatieadviseur in opdracht van MRE 

Aanwezigen namens bewoners en eigenaren:  
De bijeenkomst wordt bijgewoond door 16 omwonenden. Om privacy-redenen worden de namen van 

de deelnemers niet in het openbare verslag opgenomen.  

Introductie 

Ans Leloux heet de deelnemers welkom en legt uit dat de klankbordgesprekken en bewonersavonden 

zijn bedoeld om bij alle betrokkenen bij Landgoed Gulbergen input op te halen voor de toekomst van 

Landgoed Gulbergen. Tijdens het webinar op 24 februari 2022 is veel informatie gedeeld over de 

verkenning van het gebied en mogelijke ontwikkelrichtingen. Aanwezigen hebben vanavond de 

mogelijkheid om vragen te stellen, daarnaast gaan we met elkaar in groepen in gesprek over 

verschillende thema’s rond de gebiedsontwikkeling.  

Vragen 

Tijdens een voorstelrondje komt een aantal vragen van de deelnemers aan bod. 

Zo vraagt een van de deelnemers naar mogelijke vervuiling van het grondwater onder het oudste deel 

van de stortplaats, dat aan de onderzijde niet is afgedicht. Ans licht toe dat het grootste deel van de 

voormalige stortplaats aan de onderzijde is afgedicht, waardoor er niets naar het grondwater kan 

lekken. Voor het kleine gedeelte dat aan de onderzijde niet is afgedekt vindt voortdurend zorgvuldige 

monitoring van het grondwater plaats, in het kader van de wettelijke nazorg. Er is op dit moment 

sprake van lichte vervuiling. Hier wordt hard aan gewerkt in nauw overleg met het Waterschap, het 

ziet er naar uit dat dit goed is op te lossen. Er is geen sprake van een zware verontreiniging die zich 

verspreidt.   

Verder vraagt een bewoner van de Heiderschoor waarom hij geen uitnodiging heeft gehad voor dit 

gesprek. Eline Philips licht toe dat dit gesprek primair bedoeld is voor bewoners en eigenaren binnen 

het gebied. Voor belangstellenden buiten het gebied zijn er de bewonersavonden op 28 en 31 maart 

2022, die kennen dezelfde opzet als deze avond. Maar direct omwonenden die zichzelf op een 

https://www.youtube.com/watch?v=f4B9JrF5tWw


 

 

andere wijze gemeld hebben, heten we ook van harte welkom vanavond. Iedereen die dat wil krijgt de 

gelegenheid mee te praten, daarom hebben we deze maand veel gesprekken georganiseerd.  

Een andere bewoner wil graag weten wat de ontwikkeling van het gebied gaat worden. Als er 

gebouwd wordt, wat betekent dat qua toename van verkeer? En wat gebeurt er met de 

spoorwegovergangen? Ans legt uit dat er verschillende ontwikkelrichtingen in beeld zijn gebracht. Er 

is nog geen voorkeursscenario, het bestuur zal uiteindelijk een afweging maken. Afhankelijk van het 

plan wordt gekeken naar de gevolgen voor de omgeving en de benodigde infrastructuur. Wat de 

spoorwegovergangen betreft: de overgang Schoutse Vennen wordt een overgang voor 

voetgangers/langzaam verkeer (afsluiting voor gemotoriseerd verkeer). De overgang Vaarlesche weg 

blijft zoals hij nu is.  

Een deelnemer verwijst naar eerdere plannen voor Gulbergen. Waarom nu weer een nieuw plan? 

Ans licht toe dat eerdere plannen geen integrale plannen voor het gehele gebied waren en dat een 

sluitende financiële onderbouwing steeds ontbrak. Om een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk te 

maken heeft MRE de erfpacht met Attero beëindigd. Hierdoor is ze eigenaar van het grootste deel 

van het gebied en kan daardoor ook de ontwikkeling in eigen hand nemen. 

Op de website van Gulbergen staat een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.  

Gespreksrondes 

In drie gespreksrondes gaan de deelnemers aan drie tafels in gesprek over de thema’s Gulbergen 

Zuid (de berg), Gulbergen Noord (mogelijke ontwikkelrichtingen) en de entrees en algemene 

uitstraling van het gebied. Omdat de inbreng die aan de verschillende tafels werd opgehaald elkaar 

soms overlapt, is een thematische samenvatting gemaakt van alle ingebrachte opmerkingen, reacties, 

wensen en suggesties:   

Verkeer en bereikbaarheid 

• Gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk weren à parkeerplaatsen buiten het gebied 

• Nieuwe toegang tot het gebied (OV, A270/Intratuin) 

• Verkeersluwe wegen voor bewoners (Collse Hoefdijk, Heikrekel, Vamweg, Heiderschoor, 
Gulberg (zandpad) 

  
Uitstraling 

• Groen, rust en ruimte à stadspark 

• Meer een geheel 

• Opknappen 
  
Sport 

• Kanovijver 
  
Vrijetijdsbesteding 

• Berg voor wandelaars en fietsers 

• Horeca toevoegen (VAM-terrein/zandbank/foodtrucks op berg).  

• Horeca is wellicht mooi te combineren met een ontwikkeling in het noorden (bijv. 
Herenboeren, Voedselbos, zorgboerderij met dagbesteding) 

• Stortkom in gebruik als evenemententerrein (kleinschalig) 

• Educatiecentrum/informatiegebouw IVN 

• Dierentuin uitbreiden (naar Noorden) 
  
Groen en natuur 

• Meer groen, flora en fauna (weidevogels, insecten en vlinders) 

• Combinatie van recreatie met groen 
  
Beleving nu 

• Zorgen om water (onbeschermde deel afvalberg + wateroverlast Gulberg 3 (duikers werken 
niet)) 

• Berg is er nu voor recreatief gebruik, wandelaars en fietsers 

https://gulbergen.nl/nl/veelgestelde-vragen


• Betere veiligheid (rondom) golfterrein, maar golfbaan wél behouden

Ontwikkelrichtingen 
Energie 

• Noordzijde: geen zonnepanelen en/of windmolens

• Over zonnepanelen op de zijkant van de berg zijn meningen verdeeld. Sommigen vinden dat
een goed idee, anderen niet.

Bos 

• Groen hart bestaande uit diverse soorten bos
 Woningbouw 

• Geen woonbestemming
 Vakantiepark 

• Vakantiepark alleen kleinschalig en match met gebied (bijv. combineren met
dierentuin à Trekkershut | of combineren met natuur)

Afsluiting 

Eline sluit de bijeenkomst af en kondigt aan dat deelnemers het verslag ontvangen en mogen 

reageren als er onvolkomenheden in staan. Het verslag levert input voor het participatieverslag. Eline 

wijst op de openbare gespreksavonden op 28 en 31 maart 2022 en op de online vragenlijst. 

Deelnemers zijn van harte welkom eventuele belangstellenden die ook graag input leveren hierop te 

wijzen. Ook adviseert zij deelnemers zich aan te melden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te 

blijven. Dat kan via www.gulbergen.nl.  

_____________ 

Het conceptverslag is op 24-03-2022 per e-mail toegestuurd aan de deelnemers, met verzoek uiterlijk 

10 mei eventuele opmerkingen/reacties kenbaar te maken. Hierop zijn geen reacties ontvangen, 

waarmee het verslag ongewijzigd is vastgesteld. 

http://www.gulbergen.nl/


Verslag klankbordgesprek gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen met 

verenigingen 

21 maart 2022 Centrum Hofdael – Geldrop 

Aanwezigen namens projectteam Gulbergen:  

Ans Leloux, projectleider Gulbergen bij MRE 

Arie Ras, planoloog buitengebied, gemeente Nuenen 

Rosalie Bont, jurist ruimte, gemeente Geldrop-Mierlo 

Eline Philips, communicatieadviseur in opdracht van MRE 

Aanwezigen namens verenigingen: 

Arie Schellens, Bloem & Tuin 

John Geven, Bloem & Tuin 

Joost van de Ven, Sportief Welzijn 

Jo Laeven, Sportief Welzijn 

Adri Geerts, Villagemarketing Geldrop-Mierlo 

Liesbeth Sjouw, Lopersgroep Geldrop 

Jan Vellekoop, Heemkundekring Drijehornick 

J.J. de Rooij, Heemkundekring Drijehornick 

Jeanette Renders, Dassenwerkgroep 

Reza Reffeltrath, Dassenwerkgroep 

Vincent Peters, TML Dommelstreek 

Marc de Groof, TML Dommelstreek 

Introductie 

Ans Leloux heet de deelnemers welkom en legt uit dat de klankbordgesprekken en bewonersavonden 

zijn bedoeld om bij alle betrokkenen bij Landgoed Gulbergen input op te halen voor de toekomst van 

landgoed Gulbergen. Tijdens het Webinar op 24 februari is veel informatie gedeeld over de 

verkenning van het gebied en mogelijke ontwikkelrichtingen. Aanwezigen hebben vanavond de 

mogelijkheid om vragen te stellen, daarnaast gaan we met elkaar in groepen in gesprek over 

verschillende thema’s rond de gebiedsontwikkeling. 

Vragen 

Een aantal vragen van de deelnemers komt aan bod. 

Zo vraagt een van de deelnemers naar het doel van deze gesprekken. Hij verwijst naar de 

vertrouwelijke bijeenkomst met de raden van de grondgebiedgemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen; 

wat is daar de status van en hoe verhoudt die vergadering zich tot het participatietraject? Ans licht toe 

dat er inderdaad een besloten vergadering is geweest. Tijdens deze vergadering zijn de 

https://www.youtube.com/watch?v=f4B9JrF5tWw


gemeenteraden van Geldrop-Mierlo en Nuenen bijgepraat over het proces, de ruimtelijke verkenning 

en de ontwikkelrichtingen. MRE wil de beide raden goed meenemen in het hele proces en zorgen dat 

zij op de hoogte zijn van wat er in het participatieproces besproken wordt. Er worden in deze fase nog 

geen besluiten genomen; de opdracht van het bestuur is dan ook om eerst input op te halen in de 

diverse geplande gesprekken.  

Verder vraagt een deelnemer waarom er in deze fase al een doorrekening is gemaakt, terwijl we nog 

in de gespreksfase zitten. Ans licht toe dat er een globale en voorlopige doorrekening is gemaakt (op 

basis van de grondexploitatie) om daarmee een realistisch beeld te schetsen welke 

ontwikkelrichtingen financieel haalbaar zijn. Tegelijkertijd leggen we alle ontwikkelrichtingen op tafel 

voor het gesprek, om te ondervinden voor welke richting of combinatie van richtingen draagvlak 

bestaat. Vervolgens zullen we moeten onderzoeken hoe een financieel haalbaar plan gemaakt kan 

worden.   

Een deelnemer vindt dat de grondgebiedgemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo met enkel het besluit 

over het bestemmingsplan een te beperkte rol hebben. Hij bepleit dat deze gemeenten meer in de 

lead moeten zijn. Ans licht toe dat MRE (21 gemeenten) eigenaar van het gebied en daarmee de 

initiatiefnemer van het plan is. Het plan zal uiteindelijk door de grondgebiedgemeenten moeten 

worden goedgekeurd, dus daarmee hebben zij een bepalende rol. De lijnen zeer kort zijn en de 

gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo zijn volledig en vooraan in het proces aangehaakt zijn, 

bijvoorbeeld in de Stuurgroep Gulbergen.  

Gespreksrondes 

In drie gespreksrondes gaan de deelnemers aan drie tafels in gesprek over de thema’s Gulbergen 

Zuid (de berg), Gulbergen Noord (mogelijke ontwikkelrichtingen) en de entrees en algemene 

uitstraling van het gebied. Omdat de inbreng die aan de verschillende tafels werd opgehaald elkaar 

soms overlapt, is een thematische samenvatting gemaakt van alle ingebrachte opmerkingen, reacties, 

wensen en suggesties:   

Bereikbaarheid 

• Slagboom verwijderen

• Verbinding Noord met Zuid door tunnel of eco-fietsviaduct

• Aandacht voor ontsluiting

• Groter maken stadsvervoer. Denk aan HOV-lijn, faciliteren in Eindhoven.

• Alternatieve vervoersstromen, zoals monorail en fietsverbinding kanaal

• Tijdelijke treinhalte tijdens evenementen

• Micro-ontsluiting: kruising Munseweg vanuit Luchen-Mierlo

• Kantoor Attero kan dienen als 'poort' naar Gulbergen. Met horeca en hotel

• Entree aantrekkelijker maken door horeca toe te voegen bij gebiedsentrees. Creëer zo een

vestigingsklimaat en laagdrempelige voorzieningen.

• Meer fietsinfrastructuur

• Door spoorlijn lijken het twee gebieden. Maar: waarom moet het per se één gebied worden?

Uitstraling gebied 

• Onderhoud bos- en wandelpaden

• Cultuurhistorische aspecten behouden en herstellen, zoals oude wegen, grafheuvel

Hooijdonkse beek, hoeves -> cultuurhistorische effectrapportage

• Werk met stroken van zonnebloemen (referentie naar Van Gogh)

• Profileren als 'parklandschap van de Brainport Regio' (met 350.000 inwoners)

• Behoud het landschappelijke karakter

• Noord = rust | Zuid = druk: moet het wel één gebied zijn? Idee: in noord de nadruk op natuur

en rust leggen. In zuid het accent op recreatie en activiteiten.

• Zuidelijk deel meer verbinden aan de Kanaalzone, Mierlose Bossen en Strabrechtse Heide

• groots' gebied in Stedelijk Gebied Eindhoven



• Het ontstaan van het landschap als basis voor de ontwikkeling

Sport 

• Aandacht voor de fiets: Fietscafés, mountainbikeroutes (VAM-berg aan de Zuidkant - leent

zich ook goed voor NK mountainbike), bikepark op de berg (zoals in Mook)

• Rodelbaan op de berg

• Bijzondere/unieke sporten die nergens anders beoefend kunnen worden

• Urban sports

Vrijetijdsbesteding 

• Eén groot verblijfsgebied - zoals Turia Park in Valencia, met recreatie, natuur en kortdurend

verblijf (dag / picknick)

• Naturlijk leisure gebied

• Locatie voor evenementen

• Aandacht voor recreatie

• Aandacht voor historie (info via heemkunde)

• Extensieve recreatie gericht op fietsen en wandelen

• Ausflugziel

• Restaurant midden in het bos met informatie over gebied

• Educatief uitzichtpunt op de berg

• Voorbeeld: Landgoed Marienwaerdt (horeca, gebruik gebouwen, evenementen)

• Recreatief fietsen, e-bike en wandelen

• 360view horeca op de berg

• Beschaafd evenemententerrein (zoals Oerol), gebied nabij Heiderschoor verbinden met

kanaalzone

Beleving nu 

• Leefgebied van de das

• Bloem & Tuin niet verplaatsen

• De berg is uniek! Dat moeten we beter benutten

• Gebruikmaken van het landgoed dat er is

• Berg is bijzonder!

• Betrek Wolfsven

• Clubgebouw golf en nabij kanaal

• Berg is unique selling point als dak van Brabant met 360 view over de regio

Ontwikkelrichting - energie 

• Windturbines langs de snelweg/op een geschikte plek/aan de zijkant (niet dicht bij natuur en

let op de vogeltrek/vleermuizen)

• Zonnepanelen eventueel aan de zijkant van de berg

• Als zonnepanelen of zonneweides, dan met hagen omzomen

Ontwikkelrichting - bos 

• Natuurlijk leisure gebied

• Focus op natuurherstel en klimaatadaptatie



 

 

• Herstel cultuurhistorisch landschap waarin natuurherstel echt voorrang krijgt. Das, 

weidevogels, vleermuizen etc. hebben daar baat bij 

• Vlechtheggen: gemengde hagen (zoals Maasheggen) 

• Diversiteit in de natuur (scheiding functies 'natuur'- 'recreatie' - 'bloemenweide') 

• Behoud (sporen) heideplanten 

• Veel bos en struiken, maar: alleen inheemse soorten die passen bij het gebieden. Niet 

alleen/teveel bomen.  

• Rabatten in Beekdal (oude houtwallen) voor beekherstel 

• Grote vijver met evenemententerrein met vaste parkeerplaatsen als variant op 'bos' (oud 

plan) 

Ontwikkelrichting - woningen 

• Niet wonen 

• Geïntegreerd wonen in de natuur bestaat niet ivm verlichting, verhardingen, vuurwerk etc. 

 

Ontwikkelrichting - vakantiepark 

• Geen recreatie 

• Geen bungalowpark 

• Eventueel in combinatie met sport & beweging of een heel sterk thema 

 

Afsluiting 

Eline sluit de bijeenkomst af en kondigt aan dat deelnemers het verslag ontvangen en mogen 

reageren als er onvolkomenheden in staan. Het verslag levert input voor het participatieverslag. Eline 

adviseert de deelnemers zich aan te melden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Dat kan 

via www.gulbergen.nl.  

__________________ 

 Het conceptverslag is op 26-04-2022 per e-mail toegestuurd aan de deelnemers, met verzoek uiterlijk 

6 mei eventuele opmerkingen/reacties kenbaar te maken. Hierop zijn geen reacties ontvangen, 

waarmee het verslag ongewijzigd is vastgesteld.   

http://www.gulbergen.nl/
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Verslag openbare gespreksavond gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen 

28 maart 2022 Centrum Hofdael – Geldrop 

Aanwezigen 

De eerste openbare gespreksavond wordt bijgewoond door 18 belangstellenden. Wethouder Hans 

van de Laar woont het eerste deel van de avond bij. Namens het projectteam Gulbergen zijn Arie 

Ras, planoloog buitengebied bij de gemeente Nuenen, Rosalie de Bont, jurist ruimte bij de gemeente 

Geldrop-Mierlo en Eline Philips, communicatieadviseur in opdracht van MRE aanwezig.  

Introductie 

Eline Philips heet de deelnemers welkom en legt uit dat deze avond onderdeel uitmaakt van een 

gespreksronde om bij alle betrokkenen bij Landgoed Gulbergen input op te halen voor de toekomst 

van landgoed Gulbergen. Tijdens het Webinar op 24 februari is veel informatie gedeeld over de 

verkenning van het gebied en mogelijke ontwikkelrichtingen. Aanwezigen hebben vanavond de 

mogelijkheid om vragen te stellen, daarnaast gaan we met elkaar in groepen in gesprek over 

verschillende thema’s rond de gebiedsontwikkeling. Wethouder van de Laar heet de deelnemers 

welkom en legt uit wat het belang van het gebied voor de regio en de gemeente Geldrop-Mierlo in het 

bijzonder is. Arie Ras en Rosalie de Bont geven een korte toelichting op het proces rond de 

gebiedsontwikkeling en de ontwikkelrichtingen zoals die ook tijdens het webinar zijn toegelicht.  

Vragen 

Een aantal vragen van de deelnemers komt aan bod. Zo vraagt een deelnemer hoe Gulbergen in 

Natuurnetwerk Brabant (NNB) ligt. De bossen in het gebied Gulbergen en de Hooidonksche Beek  

maken onderdeel uit van NNB. Ze vormen de verbinding tussen Stiphoutse bossen aan de noordzijde 

en de Strabrechtse Heide aan de zuidkant.  

Een aantal andere vragen gaat over de kosten voor de plannen, mogelijke subsidies en de vraag of 

gemeenten willen bijdragen. Alle 21 gemeenten hebben jaren meebetaald aan het gebied. Eind 2020 

heeft de MRE besloten het gebied  terug in eigendom te nemen. Hierdoor heeft MRE zelf de regie en 

kan daardoor gaan kijken of een kostendekkend ontwikkelplan, dat de ambities voor het gebied 

realiseert én waarvoor zoveel mogelijk draagvlak is realiseerbaar is. Mocht die opdracht niet haalbaal 

blijken dan moet het projectteam daarmee terug naar het bestuur. Overheden kunnen in principe 

geen subsidies aanvragen, maar in deze fase is nog niet precies onderzocht welke mogelijkheden 

voor financiering er zijn. We zijn immers pas bij de eerste stap, namelijk presenteren welke mogelijke 

ontwikkelrichtingen er voor het gebied zijn en ophalen bij alle betrokkenen wat er leeft. Als dat helder 

is kan verder onderzoek en uitwerking plaatsvinden.  

https://www.youtube.com/watch?v=f4B9JrF5tWw
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Tot slot stelt een bewoner van Heiderschoor (weg aansluitend aan in het gebied) de vraag waarom 

niet alle bewoners persoonlijk benaderd zijn. Ook bij de BMF is geen uitnodiging ontvangen. In januari 

2022 zijn alle bewoners van Heiderschoor met een huis aan huis brief geïnformeerd over de 

ontwikkeling van het gebied en de mogelijkheden om daarover mee te praten, ook alle natuurpartijen 

zijn uitgenodigd. Bij verschillende bijeenkomsten zijn wel bewoners uit het gebied aanwezig geweest. 

Het kan natuurlijk zijn dat brieven of mails niet goed zijn aangekomen of dat we een adres missen. 

We ondernemen daar actie op, want het doel is uiteraard om iedereen in de gelegenheid te stellen 

om mee te praten. (Noot, ter aanvulling op het verslag: de bewoners van Heiderschoor zijn inmiddels 

opnieuw benaderd, eind april 2022 heeft een extra gesprek met de bewoners plaatsgevonden om hun 

input op te halen. Datzelfde geldt voor de drie IVN afdelingen van Geldrop, Mierlo en Nuenen en de 

BMF).    

Gespreksrondes 

In vier gespreksrondes gaan de deelnemers aan vier tafels in gesprek over hoe de deelnemers op dit 

moment het gebied al dan niet waarderen. Ook komen de deelgebieden Gulbergen Zuid (de berg), en 

Gulbergen Noord (mogelijke ontwikkelrichtingen) en de algehele visie van deelnemers op de 

toekomst van het gebied aan bod. Omdat de inbreng die aan de verschillende tafels werd opgehaald 

elkaar soms overlapt, is een thematische samenvatting gemaakt van alle ingebrachte opmerkingen, 

reacties, wensen en suggesties:   

Bereikbaarheid 

• Maak gebied (zoveel mogelijk) autovrij (Noord volledig) In gebied alleen fietsers/wandelaars

• tegengeluid: dan gaat de bereikbaarheid achteruit en ontneem je de ontsluitingsroute voor

bewoners

• Alleen bestemmingsverkeer

• Ontsluiting via A270, maar dan met beter overgang spoorlijn --> tunnel?

• 1 overgang voor auto is te weinig

• Denk na over de doelgroep: auto of fiets?

• Parkeren op afstand/elders organiseren zodat auto niet in het gebied komt

• Als je parkeren aanbiedt, komen er auto's op af

• Is beter ontsluiting wel nodig?

• Doelgroep: toerisme en recreatie? Dan heeft dat invloed op het klimaat (meer autoverkeer)

• Als toeristen naar het gebied komen, parkeren buiten gebied opvangen? Via elektrisch

treintje, zelfrijdend vanaf de Automotive Campus?

• Technologie ten gunste van de natuur inzetten

• Goede parkeervoorziening Old Course

• Gebied openbaar houden en bewegwijzering goed aangegeven

• Parkeren aan de randen

• Zorg voor veilige verkeersstroom bij VAM

• Ongelukken tussen wandelaars, fietsers/speedbikers en (geparkeerde) auto's

• 

Uitstraling gebied 

• Onderhoud bos en wandelpaden

• Veel bos en struiken

• Maar: alleen inheemse soorten die passen bij het gebieden. Niet alleen/teveel bomen.
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• Cultuurhistorische aspecten behouden (-> cultuurhistorische effectrapportage) zoals de oude

wegen, de boerderijen, de Hooidonksche Beek en de grafheuvel (noot: wij nemen aan dat

men urnenvelden bedoelt. Overigens wordt er sterk getwijfeld of dit wel echt urnenvelden zijn.

Het onderzoek uit de jaren 60 is niet echt goed gedocumenteerd.

• Positioneren als Hyde Park van Mierlo (om jonge mensen aan te trekken)

• Werk met stroken van zonnebloemen (referentie naar Van Gogh)

• Profileren als 'parklandschap van de Brainport Regio' (met 350.000 inwoners)

• Behoud het landschappelijke karakter

• Noord - rust | Zuid = druk

• ‘Groots' gebied in Stedelijk Gebied Eindhoven

• Meer werk maken van de verbinding Noord en Zuid (Kanaalzone, Mierlose Bossen en

Strabrechtse Hei

• Het ontstaan van het landschap als basis voor de ontwikkeling

• Goed onderhoud grindpaden berg

• Hekken weg bij VAM-weg (open gebied)

• Belangrijk: bereidheid ontwikkelaar om te betalen aan beheer en onderhoud

• Noorden rustiger insteken

• Het moet openbaar toegankelijk blijven!!!

• Blijven genieten van de ruimte en rust

• Stadspark voor druk bebouwde regio

• Meer aanleg natuur op berg

• Waterpartij nabij kanaal (want: water trekt)

• Aanleg natuur nabij kanaal

Sport 

• Golfers hebben last van fietsers en wandelaars --> beter scheiden van functies

• Golfbaan verkopen aan investeerder voor kwalitatief beheer

• Aanleg racefietsparcours

• Onderhoud en uitbreiding rotspartijen MTB (à la Wijster)

• Leg vlinderbaan aan op de golf

• Uitbreiden sportvoorzieningen nabij kanaal met schuilgelegenheid, wc's, etc.

• Urban sports

• Golfbaan niet uitbreiden. Het beperkt de toegang voor wandelaars en fietsers

Vrijetijdsbesteding 

• Evenementen (zoals Kasteeltuinfeesten, openluchtbioscoop, etc.)

• Maar: evenementen moeten wel passen (geen Pinkpop)

• Stortkom is mooiste openluchtarena van Nederland

• Uitkijkpunt voor vuurwerk + een evenementenlocatie + concerten

• Kleinschalig openluchttheater / Openluchtbioscoop

• Evenementen vergelijkbaar met Kasteelfestival Geldrop

• Grootschalig: is daar behoefte aan en moet je dat wel willen? Want zorg: parkeren, aantasting

natuur, verspilling van ruimte en geluidsoverlast

• Recreatiemogelijkheden voor jonge mensen

• Gulbergen als het recreatieve uithangbord voor SGE

• Dierentuin (grond) verkopen
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• Dierenrijk laten groeien op huidige parkeerplaats → parkeren verplaatsen buiten het gebied

(elektrische treintjes)

• Horeca toevoegen op berg --> Maar: denk na over verkeer

• Frites & ijskraam

• Tokkelbaan en zomerrodelbaan op berg

• Paragliden op berg

• Meer gebruik van kanaal, bijv. kano of elektrische fluisterboten

• Haventje de Cuyt

• Aanlegplek bij horeca VAM (evt. herenboerderij)

• Kunstgebied tussen Helmond en Eindhoven à la Kröller-Muller

• Fietspad langs kanaal verbreden

• Toilet voor niet-golfers (wandelaars gaan nu soms naar golfbaan, maar dat mag niet)

• Zuiden/berg toeristisch aantrekkelijk maken

• Draaiboek winter maken (activiteiten bij sneeuw, bijv. sleeën)

• Gebied voor de hond

• Laagdrempelige toegankelijkheid

• Scheid doelgroepen

Beleving nu 

positief 

• Gebied is fijn voor woon-werkverkeer op de fiets

• Biodiversiteit: vogels, buizerds, insecten etc.

• Dierenrijk en Golfbaan

• Door nabijheid voor de regio

• Door landschapsbeheer

• Wijde uitzicht/uitzichtpunt

• De berg is uniek!

• Rust

• Doordat het gebied nog relatief onbekend is

• Recreatiemogelijkheden --> maar: kan beter!

• Fietsen, wandelen, hardlopen, MTB'en

• Openbaar gebied (zonder restricties)

• Groen tussen twee steden! Dat moeten we in ere houden

• Het kanaal

negatief 

• Gebruik van parkeerplaats aan A270. Dat kan beter benut worden.

• Parkeerchaos

• Sportvoorzieningen zijn 'net niet'

• Veel afvaldumping

• Aankleding en uitstraling moet beter (zoals gedateerde borden)

• Geen duidelijk aanspreekpunt voor het gebied (als er iets is)

• Geluid van de snelweg

• Er is geen horecapunt

• Onderhoud van paden en natuur

• Ontbreken van faciliteiten voor niet-golfers, zoals sanitair, watertappunten, bankjes en

parkeren

• Overlast op berg en bij de fabriek --> Maar die "jongeren" moeten wel ergens terecht kunnen
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• Brommers, quads en motoren 

• Vuurwerk 

• Vernielingen (ook op golfbaan) 

• Hangjeugd 

• Criminaliteit en tekort aan toezicht 

• Verkeersveiligheid (er gebeuren regelmatig ongelukken tussen fietsers/wandelaars/auto's bij 

de poort van de VAM)  

Ontwikkelrichtingen 

Ontwikkelrichting - energie  

• Zonnepanelen en windmolens niet zomaar afschrijven, hebben we nodig voor de 

energietransitie 

• Geen windmolens  

• Zonnepanelen dragen niet bij aan landschap  

• Tijdelijk grootschalige opwek (25 jaar bijv.) als verdienmodel om op termijn natuur te 

realiseren (ook weer verwijderen)  

• Veel zonnepanelen en evt. enkele windmolens 

• Energielandschap is geen landschap  

• Groen niet opofferen voor energie. Windmolens langs infrastuctuur  

• Dieren hebben last van windmolens (ook Dierenrijk)  

• Geen energielandschap, want dat is geen natuurlijk landschap  

Ontwikkelrichting Bos (Natuur en groen) 

• Biodiversiteit kan beter  

• Maak een bloementuin zoals Kasteel Bloemenhof in Geldrop  

• Versterking Ecologische Verbindingszone tot zuidelijk deel (Hooidonksche Beek)  

• Overgang voor wild over/onder spoor en snelweg  

• Cultuurhistorisch landschap versterken, met kleine kleine percelen en ruimte voor insecten, 

patrijs, das, kwartel,  

• Specifieke planten, diverse bio, insectenreservaat  

• Ten behoeve van flora en fauna: poelen  

• Duurzame landbouw  

• Samenwerking coöperatie ‘Land van ons’ --> grond kopen / herenboerderij  

• Extensieve grondgebonden veehouderij voor beheer  

• Samenwerking met zorg/dagbesteding voor bijv. ouderen (met geheugenproblemen) of 

jongeren met mentale problemen 

• Natuur is rustgevend  

• Verbeterbossen  

• Voedselbos  

• Benut laagte voor nat grasland  

• Groen hart van de regio  

Ontwikkelrichting - woningen  

• Historisch landschap met hoeves  

• Geen woningbouw  

• Dan wordt het gebied afgesloten 

• Geen mogelijkheid voor sociale woningbouw 

• Verplaatsbare tiny-houses  

• Wonen op basis van tijdelijkheid 
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• Pachtinkomsten

• Kleinschalige woningbouw evt. met CPO en pacht

• Kleinschalig houden - kleine/betaalbare gemeenschap

• Tijdelijk wonen? Terugdraaien bij toekomstige bevolkingskrimp

• Westelijk nabij berg: huisjes voor starters etc.

Ontwikkelrichting - vakantiepark 

• Geen recreatie

• Geen bungalowpark

• Eventueel in combinatie met sport & beweging of een heel sterk thema

Afsluiting 

Eline sluit de bijeenkomst af en kondigt aan dat deelnemers het verslag ontvangen, met het verzoek 

te reageren als er eventuele onvolkomenheden in staan. Het verslag levert input voor het 

participatieverslag. Eline adviseert de deelnemers zich aan te melden voor de nieuwsbrief om op de 

hoogte te blijven. Dat kan via www.gulbergen.nl.  

Het conceptverslag is op 29-04-2022 per e-mail toegestuurd aan de deelnemers, met verzoek uiterlijk 

10 mei eventuele opmerkingen/reacties kenbaar te maken. Hierop zijn geen reacties ontvangen, 

waarmee het verslag ongewijzigd is vastgesteld. 

http://www.gulbergen.nl/
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Verslag openbare gespreksavond gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen 

31 maart 2022 Klooster – Nuenen 

Aanwezigen 

Deze tweede openbare gespreksavond wordt bijgewoond door 26 belangstellenden. Burgemeester 

Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek, tevens portefeuillehouder Gulbergen in het 

dagelijks bestuur van Metropoolregio Eindhoven woont het eerste deel van de avond bij. Namens het 

projectteam Gulbergen zijn Arie Ras, planoloog buitengebied bij de gemeente Nuenen, Rosalie de 

Bont, jurist ruimte bij de gemeente Geldrop-Mierlo en Eline Philips, communicatieadviseur in opdracht 

van MRE aanwezig.  

Introductie 

Burgemeester van der Meijden heet de deelnemers welkom en legt uit dat deze avond onderdeel 

uitmaakt van een gespreksronde om bij alle betrokkenen bij Landgoed Gulbergen input op te halen 

voor de toekomst van landgoed Gulbergen. Tijdens het Webinar op 24 februari 2022 is veel informatie 

gedeeld over de verkenning van het gebied en mogelijke ontwikkelrichtingen. Aanwezigen hebben 

vanavond de mogelijkheid om vragen te stellen, daarnaast gaan we met elkaar in groepen in gesprek 

over verschillende thema’s rond de gebiedsontwikkeling. Arie Ras en Rosalie de Bont geven een 

korte toelichting op het proces rond de gebiedsontwikkeling en de ontwikkelrichtingen zoals die ook 

tijdens het webinar zijn toegelicht.  

Vragen 

Een aantal vragen van de deelnemers komt aan bod. Zo vraagt een deelnemer hoe het staat met het 

opbouwen van reserves voor het afdekken van risico’s voor de nazorg van de stortplaats. Zijn die 

voldoende? Er wordt inderdaad een reserve opgebouwd voor de eeuwigdurende nazorg van de 

stortplaats. Deze verantwoordelijkheid wordt op termijn overgedragen aan de provincie. Dit traject 

staat echter los van de gebiedsontwikkeling en de exploitatie van het gebied. Een andere deelnemer 

vraagt hoe het staat met de voortgang van het fietspad tussen Helmond en Eindhoven. Arie Ras van 

de gemeente Nuenen antwoordt dat er vertraging is ontstaan in de aanleg, omdat Prorail de vereiste 

afstand tussen het fietspad en de rails heeft vergroot. Dit moet in het bestemmingsplan worden 

aangepast. De wijziging van het bestemmingsplan wordt voor de zomer van 2022 behandeld door de 

gemeenteraad. Een deelnemer vraagt of er plannen zijn om de spoorlijn ooit ondergronds te brengen. 

Daar zijn geen plannen voor, dus voor de ontwikkeling van het gebied gaan we er vanuit dat de 

spoorlijn blijf liggen.  

https://www.youtube.com/watch?v=f4B9JrF5tWw
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Tot slot stelt een bewoner van Heiderschoor (weg langs het gebied) de vraag waarom niet alle 

bewoners persoonlijk benaderd zijn. Ook bij een IVN-afdeling is geen uitnodiging ontvangen. In 

januari zijn alle bewoners van Heiderschoor met een huis aan huis brief geïnformeerd over de 

ontwikkeling van het gebied en de mogelijkheden om daarover mee te praten, ook alle natuurpartijen 

zijn aangeschreven. Bij verschillende bijeenkomsten zijn wel bewoners uit het gebied aanwezig 

geweest. Het kan natuurlijk zijn dat brieven of mails niet goed zijn aangekomen of dat we een adres 

missen. We ondernemen daar actie op, want het doel is uiteraard om iedereen in de gelegenheid te 

stellen om mee te praten. Met de natuurpartijen (IVN, BMF) wordt nog een aparte afspraak gepland.  

(Noot, ter aanvulling op het verslag: de bewoners van Heiderschoor zijn inmiddels opnieuw benaderd, 

eind april 2022 heeft een extra gesprek met de bewoners plaatsgevonden om hun input op te halen. 

Datzelfde geldt voor de drie IVN afdelingen van Geldrop, Mierlo en Nuenen en de BMF).    

Gespreksrondes 

In vier gespreksrondes gaan de deelnemers aan vier tafels in gesprek over hoe de deelnemers op dit 

moment het gebied al dan niet waarderen. Ook komen de deelgebieden Gulbergen Zuid (de berg), en 

Gulbergen Noord (mogelijke ontwikkelrichtingen) en de algehele visie van deelnemers op de 

toekomst van het gebied aan bod. Omdat de inbreng die aan de verschillende tafels werd opgehaald 

elkaar soms overlapt, is een thematische samenvatting gemaakt van alle ingebrachte opmerkingen, 

reacties, wensen en suggesties:   

Bereikbaarheid 

• Parkeren aan randen, nu wordt geparkeerd op Schoutse Vennen

• Evt. doorgang/klaphekje op 'park', sportvoorziening

• Beter toegankelijk pad naar boven (vanaf parkeerplaats bijv.)

• Wandelpad vanaf Heiderschoor de berg op (100 meter overdekt met rozenhaag/klimplanten)

• Betere entree Vamweg/Golf/Dierenrijk (of via Brandevoort), met oog op Eeneind West

• Verbinding (Oost-West)

• Verbinding met de Urkhovense Zeggen

Uitstraling gebied 

• Openbaar toegankelijk (zo maximaal mogelijk) => geen entree heffen

• Gulbergen als recreatieve groene plek behouden in druk bevolkt en versteend gebied, dit is de kans voor

overheden om iets goeds te doen

• Gulbergen als achtertuin van de omgeving

• Regionaal fonds voor onderhoud

• Overheid moet meefinancieren

• Voorzieningen: manege, dierenarts, kennel, trainingscentrum

• Als er ontwikkeling komt in Noord, dan extensief

• Zorg: criminaliteit (dealen bij parkeerplek Old Course/Dierenrijk)

Sport 

• Sport complex

• Sport en spel met water

• Aparte (smart) wedstrijd roeibaan (2 km recht, los van kanaal) =>  'smartest mile' (data), artificial

intelligence

• Vakantiehuisjes ook inzetten voor verblijf bij wedstrijden wedstrijdroeibaan
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• Meer sportactiviteiten op de berg, zoals skiën, klimmen, rodelbaan, bikepark voor MTB met 

springbulten/jumplijnen, ook mogelijkheden voor de jeugd 

• Combi: sport/gezondheid/natuur (met thematisch recreatiepark) 

 

Vrijetijdsbesteding 

• Beter toegankelijk pad naar boven (vanaf parkeerplaats bijv.) 

• Wandelpad vanaf Heiderschoor de berg op (100 meter overdekt met rozenhaag/klimplanten) 

• Horeca voor fietsers/wandelaars 

• Geen pretpark 

• Geen grote festivals (muziek) => wel kleinschalige cultuur festivals 

• Uitbreiding Dierenrijk ten noorden van het spoor. Evt. in combinatie met een themavakantiepark. Wens 

hierbij: tunnel onder het spoor.  

• Groots restaurant/conferentieoord 

• Kleinschalige, gezellige horeca 

• Natuureducatie 

• Bankje en borden => wat doen we hier/wat leeft hier,  

• informatief/educatief uitkijkpunt boven op de berg (borden, bankje, verrekijker) 

• Wandelgebied (gescheiden wandelpaden) 

• Regionaal ambitieniveau => geen Efteling 

• Seizoensgebonden openluchttheater/bioscoop (stortkom) 

• Festivalterrein, niet permanent. Incidentele evenementen geen bezwaar 

• Bloem & Tuin behouden 

• Kanaal => fluisterboten, recreëren (+ haventje) 

• Horeca op het water? 

 

Beleving nu (waardering Gulbergen) 

positief 

• Bijzonder gebied met historie 

• Ontdekgebied (onvoorspelbaar) 

• Ruim 

• Rust + geen overlast 

• Bloem & Tuin 

• Dierenrijk 

• Beek - water => roeien 

• Fietsen 

• Wandelen 

• Hardlopen 

• Golfen 

• Berg (hoogte): sleeën in de winter, uitzicht, unieke sportmogelijkheden 

• Groene buffer tussen Helmond en Eindhoven => regio 

• Landschapskwaliteiten (natte gebieden) 

• Biodiversiteit (ooievaar/vogels) 

• Weinig verkeer 
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Negatief 

• Ontsluiting van het gebied (doorgaand verkeer Nuenen-Mierlo)

• Oude VAM-terrein

• Verwaarloosd

• Fragmentarisch/rommelig

• Gevaarlijke paden hardlopen

• (On)bekendheid

• Drijfmest (niet natuur)

• Verkeersveiligheid

• Gasstation (Carbio) => lelijk

• Bebording ontbreekt (wandelen, fietsen, MTB)

• Toegang tot het terrein (bedrijventerrein)

• Saai

• Functies niet goed gescheiden => Dat zorgt voor verwarring. Consequenties zoals boetes.

• Noord = geen natuur

• Parkeermogelijkheden

• Berg = kaal en leeg

• Scheiding van/door spoor

• Bos = omheind

• Hangjeugd bij Golf

• Drugs

• (Zwerf)afval op berg (ook in rest van het gebied)

• Ontsluiting bedrijventerrein => racecircuit

Ontwikkelrichtingen 

Ontwikkelrichting - energie 

• Geen zonnepanelen, eventueel wel langs de A270 (op een geluidswal?)

• Geen windmolens (horizonvervuiling/vogels)

• Minder bruikbare gronden voor energie opwek?

• Energie past niet in vogelreservaat (ooievaars)

• Zonnepanelen op de losse percelen aan de zuidzijde van het spoor

• Op restruimte die het minst geschikt is voor recreatie (passend bij energiebehoefte/ als financiële

bijdrage aan het gebied)

• Combinatie: natuur, recreatie, zonnepanelen: niet op de beste gronden maar op de berg. Fonds voor de

omgeving, huuropbrengsten van zonneweides?

Ontwikkelrichting - Natuur en groen 

• Aandacht voor biodiversiteit (Natuur Netwerk Brabant ontwikkeling)

• Mogelijkheid voor een herenboerderij: combinatie van natuur, dagrecreatie, educatie, kleinschalige

energieopwekking (1-10 ha zon), kleinschalige landbouw

• Herenboerderij zoekt 20 ha (10 gewassen, 10 rund), neemt ook deel van beheer van het gebied op zich.

Duurzaamheid, gezond eten, lokaal gedreven en sociaal

• 10 punten plan van IVN en BMF (extra gesprek)

• Faunapassages bij het spoor

• Integrale gebiedsontwikkeling doortrekken
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• NNB versterken en verbreden 

• Collse Zegge doortrekken langs kanaal Oost-West 

• Nu nog groen gebied tussen twee steden => houden zo 

• Moet groen blijven: groene long, verbinding Strabrechtse Heide en Lieshoutse Heide is belangrijk voor 

fauna. Daar past geen rode ontwikkeling bij.  

• Alternatieve bestemming voor uitstapje naar drukbezochte Strabrechtse Heide 

• Noordelijk deel – waterretentiebekken (in winter opvangen, in zomer gebruiken) 

• Wens: natuurlijke geluidswal langs A270, je hoort nu overal in de natuur het verkeer 

• Top van de berg een boost geven => struiken weg 

• Meer variatie in beplanting op de berg 

• Natuurlijke begroeiing => stop met maaien 

• Voedselbos 

 

Ontwikkelrichting - woningen 

• Hoeves circulair zelfvoorzienend (inspiratie oude hoeves) 

• Geen hoogbouw 

• Geen bebouwing 

• Permanente woningen volgens scenario’s met behoud van natuur 

• Tiny houses 

• Herenboerderij 

• Let op kwaliteit (niet rommelig) 

• Voorkeur voor lokale woningzoekers 

• Als woningbouw, dan aansluiten bij hoeves of tiny houses i.c.m. herenboerderij 

• Tijdelijke woonvormen, bijv. geschakelde modulaire woningbouw, zelfvoorzienend (verplaatsbaar, 

meegroeien met de natuur) 

 

Ontwikkelrichting - vakantiepark 

• Kleinschalig recreatiepark (sport gerelateerd) 

• Uitbreiding Dierenrijk + verblijf (overnachten) à la Beekse Bergen 

 

Afsluiting 

Eline sluit de bijeenkomst af en kondigt aan dat deelnemers het verslag ontvangen, met het verzoek 

te reageren als er eventuele onvolkomenheden in staan. Het verslag levert input voor het 

participatieverslag. Eline adviseert de deelnemers zich aan te melden voor de nieuwsbrief om op de 

hoogte te blijven. Dat kan via www.gulbergen.nl.  

__________________ 

Het conceptverslag is op 29-04-2022 per e-mail toegestuurd aan de deelnemers, met verzoek uiterlijk 

10 mei eventuele opmerkingen/reacties kenbaar te maken. Hierop zijn geen reacties ontvangen, 

waarmee het verslag ongewijzigd is vastgesteld.  

  

http://www.gulbergen.nl/
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Verslag klankbordgesprek gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen met 

bewoners van Heiderschoor 

25 april 2022 Golfbaan de Gulbergen, Mierlo 

Aanwezigen namens bewoners: 

Het klankbordgesprek werd door 10 bewoners bijgewoond. Om privacy-redenen worden de 

persoonsgegevens van de deelnemers niet opgenomen in het openbare verslag.  

Aanwezigen namens projectteam Gulbergen:  

Ans Leloux, projectleider Gulbergen bij MRE 

Arie Ras, planoloog buitengebied, gemeente Nuenen 

Rosalie Bont, jurist ruimte, gemeente Geldrop-Mierlo 

Eline Philips, communicatieadviseur in opdracht van MRE 

Introductie 

Ans Leloux heet de deelnemers welkom en legt uit dat de klankbordgesprekken en bewonersavonden 

zijn bedoeld om bij alle betrokkenen bij Landgoed Gulbergen input op te halen voor de toekomst van 

landgoed Gulbergen. Omdat niet alle bewoners kennis hadden genomen van de eerdere 

gespreksavonden, is een extra gesprek ingepland, zodat iedereen die dat wil mee kan praten en input 

kan leveren. Tijdens het Webinar op 24 februari is veel informatie gedeeld over de verkenning van het 

gebied en mogelijke ontwikkelrichtingen. De meeste deelnemers hebben het Webinar gezien, Ans 

geeft daarom slechts een korte samenvatting van de stand van zaken. Uiteraard is er de gelegenheid 

om vragen te stellen, daarnaast gaan we graag met de aanwezigen in gesprek over verschillende 

thema’s rond de gebiedsontwikkeling. 

Vragen 

Een aantal vragen komt aan de orde. 

Onderhoud 

Dhr. Meulendijks wijst op een aantal problemen in het onderhoud van het gebied. Zo staat het 

fietspad vaak blank bij zware regenval. Dit probleem is bekend, hiervoor wordt momenteel een 

oplossing gezocht. Daarnaast wordt aan delen van het wegdek geen onderhoud gepleegd en wordt 

op plekken geen blad geruimd. Rosalie de Bont van de gemeente Geldrop-Mierlo gaat uitzoeken wat 

de afspraken tussen Attero en de gemeente zijn over het onderhoud en zorgt dat de heer Meulendijks 

hierover wordt gebeld.   

Haalbaarheid 

Andere vragen gaan over de financiële haalbaarheid van de plannen: wat gebeurt er als er vooral 

draagvlak is voor plannen die financieel niet haalbaar zijn, zoals bos en natuur? Ans licht toe dat er 

https://www.youtube.com/watch?v=f4B9JrF5tWw
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een globale en voorlopige doorrekening is gemaakt om daarmee een realistisch beeld te schetsen 

welke ontwikkelrichtingen financieel haalbaar zijn. Tegelijkertijd leggen we alle ontwikkelrichtingen op 

tafel voor het gesprek, om breed op te halen voor welke richting of combinatie van richtingen 

draagvlak bestaat. Vervolgens zullen we moeten onderzoeken hoe een financieel haalbaar plan 

gemaakt kan worden. Er is bijvoorbeeld nog niet gekeken naar subsidies of de vraag of bepaalde 

partijen willen meefinancieren. Ook is nog niet gekeken wat bijvoorbeeld de opbrengsten van energie 

kunnen zijn.  

Eerdere plannen 

Er is in het verleden een plan geweest voor het noordelijk deel met oude ambachten. Waarom is dat 

nooit van de grond gekomen? Verder hebben er in het verleden meer boerderijen gestaan, maar die 

zijn in het verleden allemaal gesloopt door Attero. Had dat niet voorkomen kunnen worden? Die 

hadden nu ingepast kunnen worden. Arie licht toe dat in een ver verleden het plan bestond om in het 

noordelijk gebied een tweede stortplaats aan te leggen. Dat is nooit nodig geworden i.v.m. de 

omschakeling op afvalverbranding. Dat is de reden waarom het noordelijk deel nu ook in eigendom is 

van MRE. Er stonden destijds enkele leegstaande boerderijen. Attero heeft die direct laten slopen om 

kraak en illegale activiteiten te voorkomen. Er is inderdaad een eerder plan geweest voor oude 

ambachten. Daarvoor heeft zich echter nooit een kartrekker aangediend. Mevrouw Knoops wijst op 

een oude studie van Twijnstra en Gudde van 30 tot 40 jaar geleden. Is daar ook naar gekeken? Zij 

heeft de boeken van deze studie nog in haar bezit.  

Omgevingsvisie 

Desgevraagd, geeft Arie aan dat de Omgevingsvisie van de gemeente Nuenen Gulbergen beschrijft 

als een gebied  voor recreatie in een landschappelijke setting. Wanneer er plannen komen voor 

bijvoorbeeld woningbouw, zal de raad eerst moeten instemmen met een wijziging van de 

Omgevingsvisie.  

Flora en fauna 

Een aantal bewoners wijst op de vele dieren in het gebied. ’s Ochtends vroeg zien de bewoners 

bijvoorbeeld vele reeën op het veld staan. Is er flora- en faunaonderzoek gedaan? Op dit moment is 

er een globaal onderzoek gedaan. Op het moment dat plannen concreet worden moet er uiteraard 

uitvoerig en specifiek onderzoek naar flora en fauna gedaan worden. Het heeft niet veel zin om nu al 

uitvoerig onderzoek te laten uitvoeren, omdat het onderzoek nooit ouder dan drie jaar mag zijn.  

Evenemententerrein 

Eerder waren er ook ideeën voor een evenemententerrein; festival voor 50.000 bezoekers. Dat is een 

keer berekend. Hoe zit dat? Er zijn inderdaad berekeningen gemaakt in het verleden, daaruit bleek 

dat er nooit meer ruimte is dan voor 20.000 bezoekers. Een bewoner vraag zich af of je een gebied 

moet opofferen voor één groot evenement per jaar. Of kun je iets inrichten om kleinschalige 

evenementen plaats te bieden? Arie wijst erop dat er momenteel een studie plaatsvindt naar 

mogelijke outdoor-evenementenlocaties in de regio.  

Reacties en suggesties 

De bewoners geven de volgende reacties op de voorgestelde ontwikkelrichtingen: 

• Een bewoner is geen voorstander van zonneweides. Zonnepanelen werken als een spiegel.

Zij reflecteren licht en resoneren geluid. Daar is ervaring mee bij Intratuin bij Eeneind.

• Een bewoner herinnert aan de toezegging uit het verleden om het gebied terug te geven aan

de maatschappij. Als je er een (omheind) attractiepark van maakt, geef je het niet terug aan

de maatschappij.

• Een bewoner geniet van de openheid van de weilanden in het noordelijk gebied. Kunnen de

weilanden niet gewoon blijven wat ze zijn? Er worden al zoveel weilanden in de omgeving

volgebouwd.

• Een bewoner geeft de suggestie om ASML te betrekken bij de planvorming. In de 21

gemeenten zijn zeer veel medewerkers van ASML gehuisvest. Zou het voor hen niet lucratief
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zijn om bijvoorbeeld een congrescentrum op te richten, of als financier op te treden, 

bijvoorbeeld als sponsor van een fietspad?  

• Het zuidelijke stukje van de berg toegankelijk maken voor de fiets

• Fietstunnel onder het spoor

• Dierentuin onder het spoor door / dierentuin verplaatsen i.v.m. hoogspanningsleidingen

• Als je een bos aanlegt, maak dan ook een goed plan, passend bij de ondergrond. Er is in het

verleden veel bos aangelegd waar nooit meer naar wordt gekeken. Dat kan ook onveilig zijn.

• Voorkeur voor natuur, bos, kleinschaligheid.

• Het fietspad langs de golf en het spoor is smal en bochtig. Mensen kunnen elkaar daar

moeilijk passeren. Diverse bewoners geven aan dat zij liever op de weg fietsen omdat zij

bang zijn om te vallen bij passeren of inhalen. Misschien kan dat breder gemaakt worden in

de toekomst.

• Het zuidelijk deel is nu voor een groot deel voorbehouden aan de golfers. Voor de fietsers,

mountainbikers en andere sporters is er niks aangelegd.

• Denk in het bijzonder aan de jeugd, voor hen is er nu niks te doen. Tijdens de lockdown

waren er veel jongeren in het gebied. Denk aan een speeltuin voor de kleine kinderen, maar

ook outdooractiviteiten voor de jeugd van 12-20 jaar.

• Het idee van de Openluchtbioscoop was heel erg leuk, ook voor  de jeugd!

• Een wijngaard op de berg. Van water voorzien met een druppelsysteem.

• Fruitbomen langs de rand van de berg, bloemen zaaien op de berg.

Afsluiting 

Ans sluit de bijeenkomst af en dankt de bewoners van Heiderschoor voor hun inbreng. Ze kondigt aan 

dat de deelnemers het verslag per e-mail zullen ontvangen en dat zij mogen reageren als er 

onvolkomenheden in staan. Het verslag levert input voor het participatieverslag. Eline adviseert de 

deelnemers zich aan te melden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Dat kan via 

www.gulbergen.nl.  

__________ 

Het conceptverslag is op 29-04-2022 per e-mail toegestuurd aan de deelnemers, met verzoek uiterlijk 

10 mei eventuele opmerkingen/reacties kenbaar te maken. Hierop zijn geen reacties ontvangen, 

waarmee het verslag ongewijzigd is vastgesteld. 

http://www.gulbergen.nl/


Verslag klankbordgesprek gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen met 

Wijkraad Eeneind 

25 april 2022 Golfbaan de Gulbergen, Mierlo 

Aanwezigen namens Wijkraad Eeneind: 

Michael van den Berg, 

Piet van de Laar 

Aanwezigen namens projectteam Gulbergen:  

Ans Leloux, projectleider Gulbergen bij MRE 

Arie Ras, planoloog buitengebied, gemeente Nuenen 

Rosalie Bont, jurist ruimte, gemeente Geldrop-Mierlo 

Eline Philips, communicatieadviseur in opdracht van MRE 

Introductie 

Ans Leloux heet de deelnemers welkom en legt uit dat de klankbordgesprekken en bewonersavonden 

zijn bedoeld om bij alle betrokkenen bij Landgoed Gulbergen input op te halen voor de toekomst van 

landgoed Gulbergen. Tijdens het Webinar op 24 februari 2022  is veel informatie gedeeld over de 

verkenning van het gebied en mogelijke ontwikkelrichtingen. De aanwezigen hebben het Webinar niet 

of slechts gedeeltelijk gezien, daarom geeft Ans een korte samenvatting van hetgeen daarin is 

verteld. Uiteraard is er de gelegenheid om vragen te stellen, daarnaast gaan we graag met de 

Wijkraad in gesprek over verschillende thema’s rond de gebiedsontwikkeling. 

Michael legt uit dat de Wijkraad een bij verkiezingen gekozen groep is, de wijkraadsleden zijn op 

persoonlijke titel gekozen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn ook de 

verkiezingen voor de Wijkraad geweest, dus er heeft zojuist een wisseling plaatsgevonden. Vandaar 

dat een eerder geplande afspraak per abuis in het water is gevallen. Het college van B en W is 

verplicht de Wijkraad te raadplegen bij ruimtelijke plannen in Eeneind e.o.. Michael is een nog relatief 

nieuwe bewoner in de wijk, is de nieuwe voorzitter van de wijkraad en heeft Gulbergen in portefeuille. 

Piet is als tweede lid van de Wijkraad mee gekomen en woont al zijn hele leven in de omgeving, hij is 

opgegroeid in de tijd dat de stortplaats nog in gebruik was. 

Vragen wijkraad 

Het waarom en de haalbaarheid van een ontwikkeling 
Michael is benieuwd naar de financiële haalbaarheid van de diverse ontwikkelrichtingen. Ook vraagt 

hij zich af of gebruik kan worden gemaakt van de reserve die is opgebouwd voor het beheer van de 

stortplaats. Ans licht toe dat er een globale en voorlopige doorrekening is gemaakt (op basis van de 

grondexploitatie) om daarmee een realistisch beeld te schetsen welke ontwikkelrichtingen financieel 

haalbaar zijn. Tegelijkertijd leggen we alle ontwikkelrichtingen op tafel voor het gesprek, om te 

https://www.youtube.com/watch?v=f4B9JrF5tWw


ondervinden voor welke richting of combinatie van richtingen draagvlak bestaat. Vervolgens zullen we 

moeten onderzoeken hoe een financieel haalbaar plan gemaakt kan worden. Er is bijvoorbeeld nog 

niet gekeken naar subsidies of de vraag of bepaalde partijen willen meefinancieren. Verder is het 

inderdaad zo dat er een reserve wordt opgebouwd voor de eeuwigdurende nazorg van de stortplaats. 

Deze verantwoordelijkheid voor de nazorg wordt op termijn overgedragen aan de provincie, als Het 

Nazorgplan gereed is.  De middelen voor de eeuwigdurende nazorg die in een reserve zijn 

opgenomen bij de provincie staan volledig los van de gebiedsontwikkeling en de exploitatie van het 

gebied. Ook vraagt de Wijkraad zich af of het gebied überhaupt ontwikkeld moet worden. Ans licht toe 

dat dat een bestuurlijke keuze. Op dit moment kost het gebied jaarlijks behoorlijk wat geld van alle 21 

gemeenten in MRE (een bedrag per inwoner). Naast de mogelijkheid om de kosten uit een 

ontwikkeling terug te halen, is er ook behoefte aan een ontwikkeling, om een meer aantrekkelijk 

gebied voor de regio te kunnen creëren. Desgevraagd licht Arie toe dat de Omgevingsvisie van de 

gemeente Nuenen voor het noordelijk deel een recreatieve ontwikkeling in een landschappelijke 

setting toestaat. Mocht in de toekomst hier woningbouw gepland worden, zal de raad eerst de 

Omgevingsvisie moeten aanpassen.  

Ontsluiting en verkeersdrukte 
De Wijkraad is bezorgd over de mogelijke toename van verkeersdrukte via Eeneind. Op dit moment 

moet al het verkeer via Eeneind komen. Wanneer er een vakantiepark komt zal er veel extra verkeer 

bij komen. Ans licht toe dat de kans niet groot is dat verkeer naar het noordelijk deel van het gebied in 

de toekomst nog via Eeneind gaat, omdat de spoorwegovergang bij Schoutse Vennen op termijn 

wordt gesloten voor gemotoriseerd verkeer. De landschapsarchitect heeft in haar ruimtelijke 

verkenning geadviseerd om bij een dergelijk ontwikkelscenario ontsluiting via het noorden (de A270) 

te regelen. Dit is binnen het bestemmingsplan van Nuenen al mogelijk.  

Uitslagen online onderzoek 
Michael geeft aan dat de bewoners van de wijk tot op heden alleen informeel geraadpleegd zijn. De 

Wijkraad overweegt een enquête in de wijk. Er is ook door MRE een online onderzoek gedaan. Zijn 

de uitkomsten te specificeren voor Eeneind en zijn die uitkomsten mogelijk beschikbaar te stellen? 

Eline geeft aan dat deelnemers de viercijferige postcode moesten invullen. De postcode 5674 is dus 

uit de resultaten te filteren, hoewel onder deze postcode meer delen van het buitengebied van 

Nuenen vallen. De resultaten van de enquête moeten nog worden verwerkt en openbaar gemaakt, 

maar in principe kunnen die uitkomsten t.z.t. beschikbaar worden gesteld.  

Reactie wijkraad 

Het geluid dat de Wijkraad tot nu toe heeft opgehaald in de wijk is vooral de waardering voor en wens 

tot het behoud van het groene, recreatieve karakter van het gebied. Veel mensen vanuit Eeneind 

maken gebruik van het gebied om er te wandelen, de hond uit te laten, fietsen en sporten. Ook vanuit 

Nuenen Zuid wordt veel gebruik gemaakt van het gebied.  

Rond Eeneind is de afgelopen jaren al veel gebouwd en er zijn nog diverse plannen in de directe 

omgeving in voorbereiding en uitvoering. Denk aan een migrantenhotel, uitbreiding bedrijventerrein, 

een woonwijk en zonneweide. Het gevoel dat heerst is dat de wijk aan alle kanten wordt volgebouwd. 

Deze zorg wil de wijkraad niet op dossierniveau, maar op overkoepelend niveau bespreken met de 

gemeente. 

De Wijkraad vindt het prettig om betrokken en geïnformeerd te blijven bij belangrijke mijlpalen in het 

proces. Arie adviseert om Gulbergen als vast agendapunt op de vergaderagenda van de Wijkraad te 

plaatsen. Ter voorbereiding op elke volgende vergadering kan men met Arie contact opnemen voor 

input t.a.v. de stand van zaken. De Wijkraad kan zich vinden in deze afspraak. Contactgegevens 

worden uitgewisseld.  

Afsluiting 

Ans sluit de bijeenkomst af en dankt de deelnemers voor hun inbreng. Ze kondigt aan dat de Wijkraad 

het verslag ontvangen en dat zij mogen reageren als er onvolkomenheden in staan. Het verslag levert 



input voor het participatieverslag. Eline adviseert de deelnemers zich aan te melden voor de 

nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Dat kan via www.gulbergen.nl.  

Het conceptverslag is op 15-05-2022 geaccordeerd door de voorzitter van Wijkraad Eeneind en 

daarmee ongewijzigd vastgesteld. 

http://www.gulbergen.nl/
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Conceptverslag klankbordgesprek gebiedsontwikkeling Landgoed Gulbergen 

met de Groene Coalitie 

26 april 2022 Golfbaan de Gulbergen, Mierlo 

Aanwezigen namens Groene Coalitie: 

Kees Wijters, IVN Nuenen  
Marco Adema, IVN Mierlo (Plonie van Kampen op vakantie)   
Sandor Löwik BMF  
Kees Planken, IVN Nuenen 
Afwezig met kennisgeving: IVN Geldrop +  Stichting Middengebied, de aanwezigen van de Groene 
Coalitie zorgen voor onderlinge afstemming.  

Aanwezigen namens projectteam Gulbergen:  

Ans Leloux, projectleider Gulbergen bij MRE 

Arie Ras, planoloog buitengebied, gemeente Nuenen 

Rosalie Bont, jurist ruimte, gemeente Geldrop-Mierlo 

Eline Philips, communicatieadviseur in opdracht van MRE 

Introductie 

Ans Leloux heet de deelnemers welkom en legt uit dat de klankbordgesprekken en bewonersavonden 

zijn bedoeld om bij alle betrokkenen bij Landgoed Gulbergen input op te halen voor de toekomst van 

landgoed Gulbergen. Tijdens het Webinar op 24 februari is veel informatie gedeeld over de 

verkenning van het gebied en mogelijke ontwikkelrichtingen. De deelnemers hebben het Webinar 

gezien, Ans geeft daarom slechts een korte samenvatting van de stand van zaken. Uiteraard is er de 

gelegenheid om vragen te stellen, daarnaast gaan we graag met de aanwezigen in gesprek over 

verschillende thema’s rond de gebiedsontwikkeling. 

Vragen Groene Coalitie 

De Groene coalitie geeft aan dat de financiële haalbaarheid beperkingen geeft in mogelijke 

denkrichtingen. Er moet immers een groot bedrag terugverdiend worden. Ans vraagt de Groene 

Coalitie om de financiële overwegingen los te laten bij het leveren van input, en nodigt hen uit om 

vrijuit aan te geven wat zij belangrijk vinden voor het gebied. Ans licht toe dat er een globale en 

voorlopige doorrekening is gemaakt (op basis van de grondexploitatie) om daarmee een realistisch 

beeld te schetsen welke ontwikkelrichtingen financieel haalbaar zijn. Tegelijkertijd leggen we alle 

ontwikkelrichtingen op tafel voor het gesprek, om te ondervinden voor welke richting of combinatie 

van richtingen draagvlak bestaat. Vervolgens zullen we moeten onderzoeken hoe een financieel 

haalbaar plan gemaakt kan worden. Er is bijvoorbeeld nog niet gekeken naar subsidies, rijksmiddelen 

https://www.youtube.com/watch?v=f4B9JrF5tWw
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of de vraag of bepaalde partijen willen meefinancieren. Het eerste wat we nu doen is: ophalen wat de 

betrokkenen in de omgeving willen, én ophalen wat de markt wil. Mogelijk is daarna een nieuwe of 

aangepaste opdracht nodig: kijk in hoeverre het mogelijk is hiervoor een sluitend plan te maken.  

De Groene Coalitie is blij met deze toelichting en ziet mogelijkheden voor combinaties. Marco vraagt 

zich af of het toevoegen van bepaalde kwaliteiten in het gebied brengen ook een waarde 

vertegenwoordigt. Die kun je kwantificeren in een maatschappelijke kosten baten analyse. Ans 

bevestigt dat daar naar gekeken zal worden. Ook geeft Marco ter overweging mee dat bepaalde 

percelen kunnen worden verkocht om daar een andere invulling aan te geven, zoals Herenboeren. 

(Aardpeer of Land van Ons zijn twee coöperaties die de grond aankopen en die bijvoorbeeld 

verpachten aan de Herenboeren). Ook wordt gevraagd naar uitbreidingsplannen van Dierenrijk waar 

in het verleden sprake van was. Ans geeft aan dat bij MRE als eigenaar van het gebied op dit 

moment geen concrete aanvraag voor uitbreiding ligt.  

Reactie Groene Coalitie 

Sandor geeft aan dat de Groene Coalitie tegenstander is van woningbouw en recreatiewoningen. Je 
kunt je dan niet meer zeggen dat het hele gebied voor de hele regio is. Het gebied is dan voor de 
happy few die er kunnen kopen/wonen en zullen er veel minder mensen uit de regio naar het gebied 
komen. Het landgoed heeft toegevoegde waarde als groene buffer tussen Mierlo en Nuenen. 
Woningbouw rukt op tal van plaatsen op. Dit gebied is nu nog uniek omdat het nog vrij is van 
verstening. Als je kijkt naar wat de regio nodig heeft voor een goed woon- en werkklimaat is dit een 
plek waar het relatief stil is, waar mensen kunnen recreëren en van de buitenruimte genieten. Sandor 
geeft aan dat een aankoop zoals de gemeente Eindhoven die heeft gedaan voor de Wielewaal wel 
aantoont dat een parkstructuur ook maatschappelijke waarde vertegenwoordigt. Voor de regio als 
geheel zou dat echt een toegevoegde waarde zijn. Vanuit ecologisch oogpunt is dit gebied bovendien 
een belangrijke schakel tussen het noorden, de Stiphoutse Bossen en het zuiden, de Strabrechtse 
Heide. De groene coalitie zou deze corridor, met name het bosgedeelte achter de berg en het deel 
van de Hooidonkse Beek/ Luchense Wetering tussen het kanaal en de spoorlijn (langs en over het 
golfterrein), graag versterkt zien. Daarnaast wijst de Groene Coalitie erop v.w.b. natuurverbindingen 
niet alleen te kijken naar noord-zuid, maar ook naar oost-west. Ook daar is een aaneenschakeling 
van natuurgebieden te maken, door de Collse Zegge te verbinden en door te trekken ten noorden van 
het kanaal. Het kanaal zelf hoort ook bij het natuurnetwerk. Voor migratie over het spoor vindt de 
Groene Coalitie flora- en faunapassages nodig.   
Tegelijkertijd ziet de Groene Coalitie ook mogelijkheden voor recreatie. Het gebied mag 

multifunctioneel zijn, rekening houdend met elkaar en alle aspecten. Met name op de berg ziet de 

coalitie mogelijkheden voor activiteiten, denk aan uitbreiding van het mountainbiken, een rodelbaan of 

bikepark: dat past prima. Ook horeca past bij de berg; dichtbij het grootste aantal mensen. In Vaarle 

(noordelijk deel) kun je dan juist wat meer de rust opzoeken, maar wel met openheid van het gebied. 

Denk aan wandelen, fietsen, mountainbiken; extensieve recreatie. De coalitie is geen voorstander van 

grootschalige evenementen, dat brengt een te grote belasting voor de natuur met zich mee. 

Kleinschalige incidentele evenementen, goed geïntegreerd zouden best kunnen. Ook ziet de Groene 

Coalitie mogelijkheden voor herenboerderijen, in combinatie met educatie of bijvoorbeeld een 

kinderdagverblijf. De combinatie met zorg en welzijn zou heel goed passen.  

Qua natuurlijke inrichting zou een combinatie mogelijk zijn van bos en meer cultuurhistorisch 

landschap, passend bij Van Gogh Nationaal Park. Ook het concept van de Natuurpoort vinden de 

deelnemers interessant voor het gebied, waarbij je de ‘poort(en)’ (parkeren, horeca etc.) aan de 

randen situeert. Aan de noordkant zou dat nabij de A270 kunnen, aan de zuidzijde bij het kanaal. 

Daarmee haal je ook verkeer uit het gebied weg. Een combinatie met een MEC (Milieu Educatie 

Centrum) is ook een interessante optie.  

De Groene Coalitie is verdeeld als het gaat om de energieopgave. In het noordelijk deel zien zij liever 

geen zonneweides. Als er toch voor duurzame opwek wordt gekozen zien zij (mits er voldoende 

ruimte op het netwerk is) de volgende mogelijkheden: 

- Zonnepanelen op een deel van de berg, in combinatie met recreatieve functies

- Parkeerplaats van Dierenrijk overkappen door carports met zonnepanelen (zoals Efteling)
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- Als zonneweides al nodig zijn, dan onder de voorwaarde dat de gronden na 25 jaar een

natuurbestemming krijgen. Kies voor kleinschalige velden (gecompartimenteerd landschap),

maximaal 2 van de 3 ontwikkelvelden in noord. Passend maken in een kleinschalig

landschap, denk aan kavels omzoomd door hagen waar vogels in kunnen huizen.

- De natuur- en milieufederaties hebben het concept van energietuinen ontwikkeld (zie

www.energietuinen.nl). Wellicht zou dit voor Gulbergen een optie kunnen zijn. Dit zijn

multifunctionele, toegankelijke zonneparken, gericht op beleving. Je kunt er doorheen en

onderdoor wandelen, met een  educatie-app leren, picknicken etc. Er lopen drie pilotprojecten

in Assen-Zuid, Wijhe en Utrecht. In Hengelo is er al een. Het plan komt altijd participatief tot

stand.

- Marco wijst op het bestaan van energieboswachters, zij denken mee over hoe je biodiversiteit

minimaal kunt behouden, maar ook versterken. Marco is zelf ook energieboswachter.

IVN Nuenen is terughoudend wat zonnepanelen betreft. De zonneweide van Verhoeven ligt er al, 

over de locatie Rovers wordt gepraat. Zij vrezen een gordel van zonnepanelen in Nuenen-Zuid. 

Formeel vallen deze locaties buiten Gulbergen, maar het is wel aanpalend en mede bepalend voor 

het landschap en de beleving ervan.  

De groene coalitie is tegenstander van windmolens. Rekening houdend met de beperkingen die er 

zijn zouden er maximaal 8 te plaatsen te zijn. Windmolens leveren echter ook weer beperkingen op 

voor andere functies. Woningen zijn dan bijvoorbeeld niet meer mogelijk.  

Afsluiting 

Ans sluit de bijeenkomst af en dankt de deelnemers voor hun inbreng. Ze kondigt aan dat de Groene 

Coalitie het verslag zal ontvangen en dat zij mogen reageren als er onvolkomenheden in staan. Het 

verslag levert input voor het participatieverslag. Eline adviseert de deelnemers zich aan te melden 

voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Dat kan via www.gulbergen.nl.  

Het verslag is vastgesteld met verwerking van enkele opmerkingen van de Groene Coalitie op het 

conceptverslag (dd 29-05-2022)  

http://www.energietuinen.nl/
http://www.gulbergen.nl/


Overzicht overige gesprekken t.b.v. participatietraject Gulbergen 

Gedurende het participatietraject heeft een groot aantal gesprekken plaatsgevonden. Van de 

openbare gespreksavonden en de diverse klankbordgesprekken zijn verslagen opgenomen als 

bijlage bij het participatieverslag.  

Ook vonden 7 individuele gesprekken plaats met bewoners en partijen die direct te maken krijgen met 

de ontwikkeling van Gulbergen en daar ook een rol in (kunnen) spelen en een gesprek met de 

betrokken overheden. In alle gesprekken is gesproken over hoe de gesprekspartner de toekomst van 

Landgoed Gulbergen ziet, hoe men tegen de gepresenteerde ontwikkelrichtingen aan kijkt en de 

eigen rol in die toekomst van de betrokkenen.  

- De heer en mevrouw Goossens (bewoners/eigenaren Vaarle 8)

- Bestuurder Libema-Groep (eigenaar Dierenrijk Nuenen)

- Bestuur van golfvereniging Gulbergen

- Prorail, projectmanager snelfietspad

- Financieel directeur Attero

- Parkmanager Roompot vakantiepark 't Wolfsven

- Dhr. Van Rooij (huurder horeca Golfbaan)

- gemeenten Nuenen, Geldrop-Mierlo, Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), Waterschap de

Dommel en Provincie Noord-Brabant (ambtelijk)



Pitches initiatiefnemers Landgoed Gulbergen 

23 en 31 mei 2022 

Tijdens het participatietraject hebben tal van initiatiefnemers zich gemeld met een concreet idee of 

(burger)initiatief voor het gebied. Wij hebben alle initiatiefnemers uitgenodigd om hun initiatief te 

presenteren, hiervan hebben 11 partijen gebruik gemaakt. De initiatieven zijn zeer verschillend van 

aard en opzet, maar hebben met elkaar gemeen dat het in alle gevallen gaat om een plan voor een 

(beperkt) deel van het gebied. Met het oog op de opdracht van MRE om tot een integraal plan te 

komen voor het gebied, zien wij deze initiatieven dan ook vooral als inspiratie voor de 

planontwikkeling, en wellicht van toegevoegde waarde zijn voor een mogelijke toekomstige 

marktpartij om bijvoorbeeld tot een sluitende exploitatie te komen. Om die reden hebben wij van alle 

gepresenteerde initiatieven een inventarisatie gemaakt. Hieronder volgt een samenvatting van de 

gepresenteerde initiatieven. De presentaties zijn in bezit van het projectteam.  

Toelichting Initiatiefnemer 

Een domewoning is een bolvormige, lichtgewicht flexibele woning die in 

de vorm van een zelfbouwkit op de markt  wordt gebracht. Dit najaar 

worden ze gepresenteerde op de DDW. De domewoningen hebben 

geen fundering nodig en kunnen op een schuin oppervlak geplaatst 

worden. Studenten van de TU/e onderzoeken of de woning 

zelfvoorzienend in energie kan worden opgeleverd.  

Eikhout ziet de domewoningen op Gulbergen als een aanvulling op een 

integraal concept van een projectontwikkelaar: een bijdrage aan een 

verdienmodel om tot een financieel haalbare exploitatie te komen. Hij 

ziet de oostzijde van de berg, die minder aantrekkelijk is voor 

recreatieve activiteiten, als een goede locatie. Hier zou ruimte zijn voor 

circa 50 domewoningen. Vanwege het lichte gewicht is er volgens 

Eikhout geen belemmering om de woningen op de afvalberg te plaatsen 

en aan- en afvoer van water kan met een bovengronds systeem 

plaatsvinden.  

Remko Eikhout is 

ondernemer met nauwe 

banden met de TU 

Eindhoven, 

gespecialiseerd in data. 

Daarnaast investeert hij in 

startups en werkt ook aan 

een eigen startup met het 

concept van dome-

woningen, in 

samenwerking met de 

TU/e en LivingLab 040 

Morgen Groene Energie pleit ervoor de groene corridor die Gulbergen 

tussen de steden Eindhoven en Helmond vormt (zo lang mogelijk) te 

behouden en geen verstening toe te staan. Een verdienmodel is 

mogelijk met (tijdelijke) opwek van zonne-energie. Morgen Groene 

Energie is voorstander van opweklocaties, goed ingepast in de natuur, 

logisch gecombineerd met andere functies. Bijvoorbeeld in combinaties 

met parkeren, geluidswallen en langs infra. Geen grote zonneweides. In 

Gulbergen zou men een collectief energiesysteem voor inwoners in de 

Morgen Groene Energie 

is een energiecoöperatie 

uit Nuenen. De coöperatie 

is ook actief in Geldrop-

Mierlo en Nuenen.  
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regio zien als onderdeel van een groter plan met extensieve 

dagrecreatie en collectieve tuinbouw.  

Gutami en Synchroon presenteren hun initiatief ‘energietuin in de 

nieuwe gang’. Een goed in de natuur ingepast zonnepark op het deel 

van de ontwikkelvelden aan de westzijde van de Hooidonkse Beek 

vinden zij een goede optie voor verduurzaming en een 

terugverdienmodel voor de ontwikkelkosten van Landgoed Gulbergen 

(de westzijde is volgens de ontwikkelaar het meest geschikt voor zonne-

energie). Verder pleiten zij ervoor de groene ‘gang’ open te houden en 

voor verdichting van woningbouw te kiezen aan de bestaande randen 

van de kernen. Met specifieke financieringsconstructies kun je met die 

verdichting de versterking van het landschap financieren 

Gutami Solar 

Development + 

Synchroon 

Het hoofddoel van burgerinitiatief Ons Reijk is het ontwikkelen en 

uitbreiden van natuur, in combinatie met duurzaam wonen. Zij staan 

voor het inrichten en uitbreiden van Natuurnetwerk Brabant, in 

combinatie met een ecologisch inrichtings- en beheerplan op natuurlijke 

wijze. De aanleg van natuur wordt gefinancierd met de opbrengst van 

zelfvoorzienende en verplaatsbare woningen in een collectieve 

samenlevingsvorm (zonder funderingen of verhardingen). Men heeft  het 

oostelijk deel van de Hooijdonkse Beek voor ogen als locatie, waarbij 

gedacht wordt aan bos (CO2-opslag), kruidenrijk grasland en beheer 

van het beekdal met behulp van waterbuffels (combinatie van beheer, 

voedselproductie, recreatie). Voorbeelden zijn Ecodorp Boekel en 

Liberterra.  

Ons Reijk, burgerinitiatief 

van Sam en Lysanne van 

Bijnen  

BanGroep legt een voorstel op tafel voor de ontwikkeling van het gebied 

met een combinatie van wonen, natuurontwikkeling en vakantiepark, 

waarbij Landal GreenParks als beoogd verhuurder van het vakantiepark 

uitleg geeft over de mogelijke positionering daarvan. Als 

referentieproject verwijzen zij naar Bosrijk (Meerhoven), een project dat 

bestaat uit houtbouw, 100% circulair en 0 op de meter. Zij voorzien dat 

150 vakantiewoningen en 150 woningen nodig zijn voor de exploitatie, 

gefaseerd te ontwikkelen. Het park kent een open karakter en is 

openbaar toegankelijk. Daarbij hebben zij het voorstel gedaan om de 

exploitatie van het gehele gebied ter hand te nemen, en zien zij met 

name de combinatie van de plek met golf, fiets, wandelmogelijkheden, 

LACO strandbad en het evenement Bloem en Tuin als interessant. Men 

is zich bewust van de verstedelijkingsafspraken in SGE-verband, maar 

wijst ook op de noodzaak van de financiële haalbaarheid.  

J.A.G. Breukels, Landal 

Green Parks 

Jack Aldenhoven, BAN 

Group 

Leisurelands opereert met name in de regio Gelderland. Zij presenteren 

niet zozeer een eigen initiatief – Gulbergen ligt voor Leisurelands 

vooralsnog te ver uit de route om een efficiënt beheer uit te kunnen 

voeren – maar zijn graag bereid hun eigen ervaring met het 

kostendekkend beheer van recreatiegebieden elders in het land met ons 

te delen. Leisurelands ontwikkelt en exploiteert recreatiegebieden voor 

eigen rekening en risico zonder subsidies en met een maatschappelijk 

doel. Gebieden blijven openbaar en gratis toegankelijk, de kosten 

worden gedekt door inkomsten uit langjarige pacht en huur (bijv. aan 

ondernemers), parkeren en evenementen. Met gemeenten als 

aandeelhouder kent Leisurelands geen winstoogmerk. Opbrengsten 

vloeien terug in onderhoud en investeringen in de gebieden. Dhr. Rutten 

Leisurelands, Dhr. Kees 

Rutten (directeur) 
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deelt in zijn presentatie een aantal aanbevelingen voor de exploitatie 

van Gulbergen met het projectteam.  

Eigenenergie.net is een lokale ondernemer met activiteiten in meerdere 

landen op gebied van duurzame opwek. Zijn visie is duurzame energie 

opwekken daar waar je het nodig hebt, waarbij hij zowel de bouw, 

ontwikkeling als exploitatie kan verzorgen op dak, kas, carport en gevel.  

Zijn voorstel is om een tijdelijk, innovatief en recreatief energielandschap 

op Gulbergen in te richten voor de duur van 25 jaar. Dit zonnepark 

maakt gedurende deze periode gefaseerd de omslag naar een 

natuurontwikkeling (Brainportpark met recreatie en natuur) financieel 

mogelijk. De exploitatiewinsten gaan daarbij in een ’21 gemeenten 

fonds’ t.b.v. maatschappelijke doelen. Verder is een open planproces, in 

samenspraak met stakeholders in de omgeving nodig en een bij 

voorkeur lokaal consortium van uitvoerders en leveranciers. Voor het 

energiepark is 135 Ha grond nodig, dat voor 75% wordt ingericht met 

bijv. agri-zonneproductie en overkapping van fietspad en parkeren van 

de golfbaan en Dierenrijk. Daarnaast zal ongeveer 25% van de opwek 

gerealiseerd moeten worden met zonneweides in het noordelijk deel van 

het gebied. Het plan bevat een financiële onderbouwing.  

Eigenenergie.net, Dhr. 

Henrico Vd Boomen 

Nox Events organiseert evenementen en festivals voor jongeren, gericht 

op community building. Concrete Cowboys is een placemaking 

organisatie, tot nu toe vooral gericht op tijdelijke exploitatie en activatie 

van leegstaande gebouwen (bijv. Koelhuis Eindhoven).  

Zij presenteren als initiatief om op Gulbergen een ‘eco event experience’ 

op te zetten. Een volledig klimaatneutraal en circulair 

evenemententerrein, als living lab voor uiteindelijk volledig ‘groene’ 

festivals. Zij willen innovatief leider worden in volledig duurzame 

evenementen, en een platform bieden aan duurzame toeleveranciers. 

Gulbergen zien zij daarvoor als een passende locatie. Zij hebben geen 

minimum aantallen bezoekers voor ogen, e.e.a. is afhankelijk van wat er 

ter plaatse mogelijk is.  

Nox Events, Twan Koning 

Concrete Cowboys, 

Gianni Jorissen 

Solar Fields is een Gronings bedrijf met 80 medewerkers dan op ca 120 

locaties in Nederland zonneparken ontwikkelt, bouwt, financiert en 

beheert. Zij presenteren een plan voor duurzame opwek op Gulbergen 

(40 hectare zonneweide), 10 hectare voor herenboeren en 

natuurontwikkeling. Voor de zuidzijde van het gebied (zuidflank berg) 

stellen zij natuurinclusieve zonnevelden voor, waarbij de panelen 

lichtdoorlatend zijn en de rijen met panelen verder uit elkaar staan ten 

gunste van de natuur, met struweel langs wandelpaden op de berg en 

een verfraaid uitkijkpunt op de berg. In Vaarle (noordelijk deel) zien zij 

ruimte voor 30 hectare zon, in combinatie met de vernattingsopgave 

(ruimte voor hoge waterstanden) en/of strokenlandbouw tussen de 

panelen. Zij willen de ecologische zone langs de beek versterken en een 

wandelstructuur door Vaarle realiseren. In het hogere gedeelte van het 

noordelijk deel bestaat ruimte voor een herenboer. Een 

batterijopslagsysteem maakt deel uit van het plan.  

Solar Fields, Matthijs Bent 

en Wieger van der Spek 

Dormio ontwikkelt en exploiteert wereldwijd luxe vakantieresorts, RO 

group is adviseur en ontwikkelaar van maatschappelijke ontwikkelingen. 

Gezamenlijk hebben zij Dormio Resort Maastricht ontwikkeld, een luxe 

vakantiepark met huisjes, dat als een hotelconcept  wordt gerund. Voor 

Gulbergen  stellen zij zich een mix voor van short stay (recreatie) 

extended stay (bijv. expats) en permanent stay (bewoning). Zij zien 

Don van Schaik, Dormio 

Piet Joosten, RO-groep 
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daarbij twee kernen voor zich: een recreatief deel voor 

vakantiebewoning/extended stay en een dorp voor permanent en 

extended stay. Voorzieningen daarbij (bijv sport, horeca) zijn ook 

toegankelijk voor mensen uit de regio en bedoeld ter 

aanvulling/versterking van de regionale economie. Daarnaast is 

natuurontwikkeling belangrijk deel van het concept: wonen in het groen, 

zonder particuliere tuinen, waardoor het gebied een open karakter 

houdt.   

Nederland Opgewekt ontwikkelt sinds 5 jaar energielandschappen, 

waarbij zij zich richten op maatschappelijke meerwaarde en de 

mogelijkheid om blijvend natuur toe te voegen. Een voorbeeld is 

zonnepark Someren. Voor Gulbergen laten zij zich inspireren door het 

Amsterdamse Bos en het Woeste Westen in Amsterdam als 

leefstijlparken. Zij willen programmatisch zoeken naar een combinatie 

van bewust consumeren, brede welvaart en energielandschap. 

Zonnepanelenvelden willen zij uit het zicht en buiten de route 

aanleggen, met daartussen een pluktuinpad, ruimte voor innovatie, 

dubbel ruimtegebruik, waterstof en batterijgebruik. Qua ruimtegebruik 

denken zij aan 30% natuur, 10% voedselproductie zoals herenboeren 

en/of voedselbos, 10% actief ontspannen (bijv. MTB-parcours en in de 

stortkom ruimte voor bijv. foodtruck events en 50% tijdelijke energie. 

(135 ha op noord en zuidelijk deel berg). Het gaat om tijdelijkheid en het 

opruimen van de zonnevelden is inbegrepen in een gepresenteerde 

begroting. Op noord zien zij ruimte voor intensieve energieopwekking, 

een wandel/ plukpad  en overdekt snelfietspad. Een herenboerderij in 

het zuidelijk deel.  

Nederland Opgewekt, 

Charles Smeets en Milou 

van Schendel  

Aan aantal initiatiefnemers die zich in de loop van het project hebben gemeld hebben geen gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om een pitch te houden of niet gereageerd op de uitnodiging daartoe: 

• Tomorrow Energy, dhr. H. Yildirim (idee voor opwek zonne-energie)

• PECE Zorg

• Dhr. van Kemenade (ideeën voor ski-sport in het gebied)

• Dhr B.J. Linders (ideeën voor paragliding in het gebied)

• Sato Project Development Amsterdam



Ingekomen stukken t.b.v. participatietraject Gulbergen 

In de afgelopen periode hebben wij van enkele betrokkenen schriftelijke reacties ontvangen met input 

voor het participatietraject. Hieronder treft u een kort samenvatting aan van de ontvangen reacties.  

De betreffende brieven zijn in bezit van het projectteam 

Afzender Samenvattting schriftelijke reacties 

Mevrouw M. van Balkom 

(Helmond) 

Mevrouw van Balkom is inwoonster van Helmond en liefhebber van het 

gebied. In een brief wijst zij op de aanwezigheid van een groot aantal, 

deels beschermde, diersoorten in het gebied. Zij maakt zich zorgen om 

de verstoring van deze diersoorten door het toegenomen natuurtoerisme 

tijdens de coronaperiode. Zij doet een pleidooi voor het bewaren van 

groen en rust in het noordelijk deel van het gebied, en verstening hier 

niet toe te staan; in de directe omgeving van het gebied wordt al veel 

gebouwd. Verder stelt zij voor goede afspraken te maken over landbouw 

en dit meer natuurlijk in te richten (wildakkers, beweiding, natuurlijke 

akkerranden, bredere en diepere sloten). Zij kan zich wel vinden in het 

toevoegen van horeca in het zuidelijk deel.   

Stichting Villagemarketing 

Geldrop-Mierlo, de heer 

A. Geerts (voorzitter)

De heer Geerts geeft in zijn brief de visie van de Stichting 

Villagemarketing Geldrop-Mierlo op het gebied Gulbergen. Deze visie 

bevat op hoofdlijnen de volgende elementen: 

1.De rol van de gemeenten Geldrop-Mierlo & Nuenen (pleidooi voor een

zwaardere bestuurlijke rol met oog op verantwoordelijkheid, beheer en

beleid)

2.Positionering van Gulbergen als Natuurpoort Gulbergen, het stadspark

van Brainport (natuur & dagrecreatie)

3.Aansluiting Eindhovens Kanaal –Gulbergen 100 kamer hotel

(inter)nationale verblijfsrecreatie)

4.Locatie aantrekkelijke ‘beschaafde’ evenementen (landelijk maar

wellicht ook internationaal aantrekkelijke pop-up dagrecreatie)




