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Raadsinformatiebrief
Onderwerp: Waterlandschap Dommelpark

Inleiding
Vanuit het programma Groen en (openlucht)recreatie wordt gewerkt aan een breed
programma met daarin focus op een gezond en groen centrum, het doorontwikkelen van
de stad-landverbindingen (groene wiggen) en het toekomstbestendig maken van het
fijnmazige groene netwerk in de stad, inclusief stadsparken.
De Genneper Parken en aansluitend het Natuurgrenspark Groote Heide ten zuiden van
de stad en Brainport Park (Eindhoven Noord-West) en Dommelpark die beiden
Eindhoven noordelijk verbinden met Van Gogh Nationaal Park i.o. vormen de drie
groene stad-landverbindingen (wiggen) van Eindhoven. Deze drie wiggen raken het
centrum en leggen op een kenmerkende ruimtelijke wijze de relatie tussen stad en het
landschap. Andersom geredeneerd, trekken ze het landschap de stad in.
Als stad kennen we aan deze drie groene wiggen een grote waarde toe. De betekenis
gaat verder dan alleen de thema’s groen, sport, natuur en gezondheid. De wiggen en de
daaraan gelieerde ambities dragen in belangrijke mate bij aan het unieke
vestigingsklimaat van de Brainport regio. Daarmee vormen ze een unieke (ruimtelijke)
kwaliteit.
Het Dommelpark is één van de drie groene verbindingen met het buitengebied en legt de
relatie met de ontstaansgeschiedenis van onze stad. In het bekenlandschap van Brabant
ontstonden op de hogere dekzandruggen kleine nederzettingen. Daar werd de
oorsprong van het huidige (Groot-)Eindhoven gevormd. De relatie tussen de mens, het
landschap en het water was bepalend voor de verdere ontwikkeling ervan.
In het Dommelpark komt de relatie tussen mens en natuur, het spel tussen nat en droog
en het benutten en gebruiken van land en water duidelijk naar voren. De Dommel, de
Kleine Dommel, De IJzeren Man, De Karpendonkse Plas en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie vertellen aan de hand van het thema water allemaal een
stuk van het verhaal. Met de diversiteit aan (natte) natuur, landbouw en bijzondere flora
& fauna wordt duidelijk hoe bijzonder dit stukje Eindhoven is.
Samen met de gemeente Nuenen c.a., de provincie en waterschap de Dommel is de
visie ‘Dommelpark: een robuust waterpark van recreatieve waarde’ opgesteld waarmee
we een kader scheppen voor toekomstige ontwikkelingen binnen deze ‘NO-wig’.
Hiermee geven we een concrete gebiedsgerichte vertaling voor onderdelen van reeds
eerder vastgestelde visies.
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 Anders, namelijk sluit aan het werkprogramma van het college: het versterken van de
stad-landverbinding d.m.v. een concretisering van een gebiedsgerichte invulling van
het door uw raad vastgestelde Groenbeleidsplan en het daarmee bijdragen aan de
gebiedsprogramma’s en Brainportambities.
Besluit van college van burgemeester en wethouders
De ambitie en richting die in ‘Dommelpark: een robuust waterpark van recreatieve
waarde’ is opgenomen vast te stellen
Argumenten/kanttekeningen
Samen met de gemeente Nuenen c.a. en waterschap de Dommel is er gewerkt aan het
Dommelpark. Dit park begint nabij het station en de TUe in Eindhoven. Daarmee wordt
tevens de verbinding gelegd het ontwikkelingsgebied KnoopXL. Dommelpark loopt door
tot aan Nuenen-West en omgeving. Door daarbij over de gemeentegrens te kijken en
opgaves rondom de rioolwaterzuivering en het Natuur Netwerk Brabant mee te nemen,
geeft het plan ook op een hoger schaalniveau richting een onze ambities voor Brainport
en de 3 groene wiggen. Waterschap de Dommel en de provincie Noord-Brabant zijn
inhoudelijk positief over het document.
Ons college beziet de ontwikkeling van de 3 groenen wiggen als een samenhangend
concept. Dommelpark legt een relatie met de andere groene wiggen, en het legt een
verbinding met KnoopXL en draagt bij aan de Brainport Nationale Actieagenda
(Landschap & Leefklimaat). Vanuit de gedeelde belangen ambities van de
gebiedspartners biedt het document kansen voor een kwalitatieve en samenhangende
ontwikkeling van het gebied.
Kosten en dekking
Ons college omarmt gekozen de ambitie en aanpak, vanwege de versterking van deze
groene wig, maar ook vanwege de bijdrage aan de Brainport ambitie.
Het vaststellen van ‘Dommelpark: een robuust waterpark van recreatieve waarde’ leidt
niet tot (financiële) verplichtingen richting partners of tot onvermijdelijkheid van de hierin
opgenomen projecten.
Bijlagen
Bijlage Dommelpark: een robuust waterpark van recreatieve waarde’
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
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