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3 Kerndoelen
Kleinschalig ondernemen heeft als doel 

om lokale initiatieven te ondersteunen in 
toerisme, landbouw en het bedrijfsleven

Klassiek en modern ontmoeten elkaar, jong 
en oud hand in hand

Klimaatbestendigheid voor een krachtig 
en levendig 2050

Visie
De identiteit en het landschap

ontluiken in 2050

Kleinschaligheid staat centraal, zodat de 
identiteit van de gebieden gewaarborgd 

blijft binnen de kleine kernen. In 2050 staan de 
kleinschalige ondernemers sterk in hun 

schoenen, zowel in de ecologische landbouw 
als in het lokale toerisme.

Klassiek en modern gaan hand in hand, jong en 
oud, groot en klein. De vergrijzing is geen 

vraagstuk maar een kans.

In 2050 maakt klimaatbestendigheid deel uit 
van de gang van zaken. Het is geïntegreerd in 
alle gebieden van ons leven. Zo wordt klimaat 

aangepakt vanuit alle hoeken van de 
samenleving

Natuurnetwerk

Snelfietspaden met ecologische corridor

Verbeterde infrastructuur 
door Het Land van Cuijk

Visiekaart 2050



ONTLUIK HET 
LAND VAN CUIJK

Het ontluiken van kleinschalig ondernemen
• Ontplooien van een netwerk van snelbuslijnen
• Ontwikkelen van lokale producten en innovatieve 

landbouw
• Ontladen en ontspannen in de natuur met een ''Land 

van Cuijk'' route en eco-toerisme

Het ontluiken van ''Klassiek en modern''
• Ontwerpen van Passiv Haus wooncomplexen voor 

ouderen en sociale huur, ruimte voor starters
• Ontginnen van werkgelegenheid door intensivering 

voorzieningen
• Ontvangen van nieuwe bewoners

Het ontluiken van Klimaatbestendigheid
• Ontrafelen van natuurnetwerk met snelfietspaden als 

ecologische corridors
• Ontwikkeling kringlooplandbouw in volle gang
• Ontwerpen waterstofcentrale en warmtenetwerk uit 

aardwarmte, asfaltwarmte en restwarmte
• Ontplooiing van zonnepanelen rond snelwegen

Toekomst visie Mill 2050

Waterstof centrale

Zonnepanelen langs de snelweg

Groep 12 Jan Willem van 
den Brink, Lucas Habekotté, Rikke ter Horst, 
Clara Peters, Yvonne Swinkels en Nora 
Schreuder

Innovatieve landbouw

Passiv Haus Woonwijken

https://www.ecocool.nl/energie/duurzame-energie/54-waterstof-met-algen-opwekken-sur-place/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-toekomst-rijden-we-energieneutraal-snelwegen-zijn-
lelijk-en-dus-prima-plek-voor-zonnepanelen~b08cd8ed/

https://magazines.rijksoverheid.nl/lnv/agrospecials/2019/01/innovatieve-
technologie

https://newatlas.com/smart-urban-villages-community-living/37711/

Uitwerking landschap 2050


