
Visie
In 2050 zal het Land van Cuijk veel veranderd zijn ten opzichte 
van nu. De regio gaat vooral bekend staan om de grote 
duurzame landbouwsector met geavanceerde technologische 
innovaties. Ondanks dat er veel grootschalig gewerkt gaat 
worden zullen de kleine kernen een kleinschaligere verbinding 
met elkaar hebben.

Landbouw
In de toekomst zal het Land van Cuijk een grootschalige hightech 
agrosector zijn die producten voor Nederland en Europa levert. 
Rondom de kleine kernen zal meer kleinschalige landbouw 
plaatsvinden voor producten die lokaal in de supermarkt zullen 
liggen. Door de regio heen zal de landbouw natuurinclusief zijn, 
waardoor er genoeg ruimte blijft voor de natuur. Omdat veel 
landbouwbedrijven zich gaan vestigen in het Land van Cuijk zorgt 
dit voor meer banen.

Klimaatadaptatie
De regio zal een klimaatbestendig en robuust watersysteem 
hebben om verdroging tegen te gaan. Er zullen zoveel mogelijk 
groene daken en stedelijk groen zijn voor waterberging en tegen 
hittestress. Biodiversiteit zal toenemen door groene 
verbindingszones en de natuurinclusieve landbouw. De verharding 
in de regio wordt zoveel mogelijk ingeruild voor halfverharding
zodat overbodig water makkelijker de grond in kan. In de 
toekomst zal de Maas ook meer ruimte krijgen, mede door het 
Ruimte voor de Rivier project.

Prettige leefomgeving
Het Land van Cuijk zal een aantrekkelijke, bruisende 
leefomgeving zijn voor jonge mensen en hoogopgeleiden, waar 
vergrijzing en ontgroening teruggedrongen zijn. Er zullen meer 
betaalbare woningen zijn voor starters. Er zullen veel banen 
komen dankzij de grote agro-tech bedrijven waardoor de regio 
aantrekkelijk wordt voor hoogopgeleiden. De kleine kernen 
zullen meer groen in de dorpen krijgen, waardoor de 
leefomgeving rustig en aantrekkelijk is. De grote steden zoals 
Boxmeer en Cuijk zullen autoloos zijn. De huidige wegen worden 
omgezet in groen wat een veiligere en mooiere leefomgeving 
creëert.

Circulaire economie
Het doel is om het Land van Cuijk in 2050 een compleet 
zelfvoorzienende regio te laten zijn met 100% circulariteit. Dit 
wordt mede gedaan door het hergebruik van grondstoffen en 
het minimaliseren van de import van grondstoffen buiten de 
regio. Het Land van Cuijk zal volledig afvalloos zijn, omdat 
alles wordt hergebruikt met behulp van het recycle centrum 
in Boxmeer. Proceswater uit de industrie zal hergebruikt 
worden in de landbouw en er zal in de regio voldoende 
akkerland zijn met gewassen voor de grote veehouderijen. Er 
zal ook duurzame energie opgewekt worden door een 
zonnepark en een waterstofcentrale. Dit draagt mee aan een 
CO2-neutrale omgeving.

Neem een duik in het Land van Cuijk!



Een prettige leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt!
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Op de visiekaart is het verschil tussen de klein- en grootschalige landbouw goed te zien. Alle 
landbouwgrond in de regio is natuurinclusief. De nieuwbouw en nieuwe bedrijventerreinen zijn 
ook te zien. In Boxmeer en Cuijk zijn de wegen in het centrum vervangen door natuur.

Neem een duik in het Land van Cuijk!


