Toekomstvisie Land van Cuijk
Visie
In het jaar 2050 zal land van Cuijk gegroeid
zijn. Land van Cuijk zal een efficiënte en
duurzame gemeente zijn op grond van natuur,
mobiliteit, woongelegenheden, en landbouw.
Naast alle mooie innovaties zal er altijd
rekening gehouden worden met de identiteit
van het landschap.
Natuur
Natuur is in overvloed aanwezig in het land van
Cuijk. In de toekomst worden de verspreidde
natuurgebieden verbonden door middel van het
wegennetwerk van tegenwoordig te veranderen
in een groene infrastructuur. De wegen kunnen
de verspreidde natuurgebieden verbinden om zo
natuur en recreatie te stimuleren.

Figuur 1: detailuitwerking monorail

Landbouw
De agrarische sector in hetLand van Cuijk wordt
grondig heringericht en daarbij wordt rekening
gehouden met de huidige identiteit van het
landschap waarvan landbouw een groot onderdeel
is. Door met vertical farming te intensiveren op
geselecteerde geschikte locaties kunnen
andere huidige boerenbedrijven meer ruimte
bieden aan de natuur en circulariteit. Aan de hand
van opgestelde eisen kunnen deze bedrijven
verduurzamen naar hun eigen wil door middel van
experimentele landbouw om zo een
toekomstbestendige agrarische sector te creëren.

Woongelegenheden
De woongelegenheden in het Land van Cuijk zijn
toe aan vernieuwing. In de toekomst worden
nieuwe innovatieve 'hexagon' wijken
aangelegd. In deze wijken is een menging van
doelgroepen aanwezig en door een gedeelde
binnentuin wordt de sociale cohesie in de wijken
gestimuleerd. De oude wijken worden aan beide
kanten doodlopend gemaakt. In het midden van
de doodlopende wegen zal een BuurTuin zijn, die
als park dient en de sociale cohesie bevordert.
Door deze vernieuwingen is Land van Cuijk een
voorbeeld voor de rest van Nederland.
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Mobiliteit
In het land van Cuijk worden de bewegingen met
de auto verminderd om veiligheid en
klimaatvriendelijk vervoer te stimuleren. Kleine
dorpskernen zijn zoveel mogelijk autovrij om de
sociale cohesie en levendigheid in de stad te
verhogen. Transport van goederen en mensen
tussen dorpskernen zal door middel van een
monorail-netwerk en fietsstraten verbonden
worden. Daarnaast wordt deelvervoer
gestimuleerd met een grote beschikbaarheid aan
(non-)elektrische leenfietsen.

Figuur 2: detailuitwerking huidige woningen
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Figuur 3: logo en motto van onze visie

