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NATUURONTWIKKELING 
EN LANDSCHAP

Aan de zuidkant van de A67 lonkt een uniek landschap met veel kansen 
en mogelijkheden. Het contrast is duidelijk zichtbaar; intelligente, high 
tech bedrijvigheid in de onmiddellijke nabijheid van Brabantse natuur 
met beken. Het is de 'langzame' uitvalsbasis voor de 'snelle' omgeving. 
In dit landschap vinden we via zandpaden door bos en akkerlanden, 
de vennen van de Vlasroot en de moerasbossen van Groot Goor. Hier 
komen de beken De Run en de Dommel samen voordat ze hun weg 
vinden door de stad.

Het contrast tussen stad en land, hoog en laag, droog 
en nat, natuur en cultuur maakt het gebied verrassend 
afwisselend en bijzonder.
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De beek De Run wordt weer een 
kronkelend riviertje met een 
brede ecologische zone. Met de 
aanleg van hagen en heggen 
laten we het karakteristieke 
landschap met beemden in het 
beekdal terugkomen en zorgen 
we voor balans tussen water, 
landbouw en natuur.

Een mooi, 
natuurlijk en 
toegankelijk 
gebied. 
Aantrekkelijk 
voor inwoners, 
recreanten, 
toeristen en 
ondernemers. ri
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In de stilte van het moerasbos van 
Groot Goor kom je weer helemaal
tot jezelf.
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manier genieten van ons buitengebied
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RECREATIE

Lekker buiten zijn, ontspannen, inspannen, 
en opladen in het groen. Door nieuwe 
routes is het gebied goed en voor iedereen 
bereikbaar vanuit de omliggende gemeentes. 
Fietsen, wandelen, paardrijden, kanoën over 
de Dommel en daarna door naar de theetuin 
of de picknicktafel.
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Op een ontspannen en gezonde

Het liefste loop 
ik met mijn 
blote voeten 
door het 
kriebelende 
gras.
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ONDERNEMERS IN HET GROEN

Om de hoek verkoopt een boer streekproducten en even verderop is 
een terras waar je kunt genieten van de groene omgeving. Een groepje 
kinderen heeft een avontuurlijk feestje; wie bouwt er de beste hut?
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Uniek aan dit 
gebied: tussen 
de high tech 
bedrijvigheid 
van de Brainport 
zien waar de 
melk en de
eieren voor 
de lunch 
geproduceerd 
worden."

De natuur biedt kansen voor 
ondernemers, zoals agrariërs die 
een stuk natuur beheren of een 
landwinkel met streekproducten 
of een minicamping hebben.



Zoeken naar ruimte voor de opwekking 
van duurzame energie. Zonnepanelen in 
een geluidsscherm langs de A67? Op daken 
van boerenstallen en misschien boven een 
parkeerterrein? In het landschap leggen we CO2 
vast door het planten van bomen, heggen en 
hagen. Met het snoeihout daarvan kunnen we 
straks groene energie opwekken.

De slimste regio van 
Nederland zorgt voor de 
slimste duurzame energie

Op weg naar 
Veldhoven zie ik 
de glinstering van 
de zon door een 
geluidsscherm van 
zonnepanelen.
In de slimste regio 
zou het zo maar 
kunnen dat de 
fietspaden door de 
velden en wegen 
worden uitgevoerd 
als solarroads, die 
stroom opwekken.
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WERKEN IN HET GROEN

Op loopafstand van het bedrijventerrein is het genieten in het groen. Een 
gezond luchtje happen in de lunchpauze, alleen of samen met collega's. 
En waarom binnen vergaderen als het ook buiten kan?
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Lekker eìven met 
mijn laptop naar 
buiten voor de 
extra inspiratie 
en sparren met 
mijn collega's 
overdat ege 
project.

Hoe mooi zou het zijn om in de natuur 
tussen High Tech Campus en De Run 
overlegplaatsen en werkplekken 
te ontdekken? Samen met het 
bedrijfsleven maken we dat mogelijk.
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OVERZICHTSKAART

VELDHOVEN DORP

ASML

WAALRE

WITVEN
KONINGSHOF

HEERS

LDAL

VLASROOT

GROOT GOOR
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STEENSEL

IN ONTWIKKELING

KRONKELENDE BEEK

NATUUR

N69

MMC VELDHOVEN

RIETHOVEN

AMBITIE GEBIEDSIMPULS

BREDE ECOLOGISCHE ZONE

LANDSCHAPSELEMENTEN

FIETSBRUG

VOETPAD

FIETSPAD
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