
 

 

 

 

 

Een toekomstvisie - 2050 

Onze kerndoelen 
In onze visie hebben wij 4 kernpunten 

centraal gezet. Deze zijn: 

➢ Landbouw moderniseren en 

toekomstbestendig maken 

➢ Woningnood tegengaan zonder in te 

leveren op de leefbaarheid 

➢ Voorzieningen voor extensieve 

dagrecreatie verbeteren 

➢ Landschappelijke waarde en imago 

van het gebied versterken 

Toekomstbestendige landbouw 
De drijfveer van de kleine gemeenschappen 

zijn de kleinschalige boerenbedrijven in het 

gebied. Nu is het zo dat deze bedrijfjes 

langzamerhand worden weggeconcurreerd 

en weggesaneerd. Met nieuwe 

landbouwmethodes maken wij van deze 

kleine bedrijfjes moderne, klimaatvriendelijke 

en sterke spelers in het gebied.  

Een voorbeeld is agroforestry. Deze 

innovatieve manier van landbouw bedrijven 

combineert natuur met bedrijvigheid. Ook 

willen we waterlandbouw en agrarische 

zonneparken 

aanleggen. 

Prachtige natuur 

hoeft niet onder te 

doen voor 

landbouw!  

Landschappelijke waarde 
Veranderingen in schaalvergroting en 

infrastructuur brengen negatieve gevolgen 

met zich mee voor het imago en het 

natuurschoon in het gebied. Met ruimtelijke 

maatregelen willen wij deze klap opvangen. 

Hieronder een schets van ons ecoduct ten 

westen van Boxmeer. De pijlen geven 

mogelijke dierenmigratieroutes aan door de 

natuurgebieden. Een dierensnelweg, als het 

ware. 

 

Wonen 
De gemeenschap in het gebied is 

karakteristiek hecht. Bij woningbouw is het 

daarom belangrijk om een aantal 

voorwaarden te stellen aan nieuwe 

woningen. Denk aan een passende bouwstijl, 

strategische locaties uitkiezen en flexibel 

bouwen tegen leegstand en woningnood. 
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Recreatie en toerisme 
Het eigenzinnige 

karakter van het 

Land van Cuijk 

dat in deze visie 

wordt 

gestimuleerd 

trekt 

ongetwijfeld 

rustzoekers en 

natuurgenieters. Alleen is het ons doel om 

deze mensen beter te faciliteren als ze naar 

het gebied komen. Daarbij is het belangrijk 

om het toerisme extensief te houden om zo 

het rustige karakter van het gebied niet te 

schaden. Met onze maatregelen kan dit 

worden verwezenlijkt.  

Kleinere onderwerpen 
Een aantal aspecten die niet centraal staan 

voor onze visie maar wel aangekaart moeten 

worden zijn mobiliteit en industrie.. 

Op gebied van mobiliteit zullen elektrische 

auto’s ongetwijfeld de 

toekomst worden. De 

hoofdwegen zouden 

zich prima lenen voor 

een EV-inductieweg. 

Een weg die de auto 

oplaadt terwijl je rijdt.  

 

 

In de industrie willen we ruimte maken voor 

extra fabrieken voor de productie van 

kweekvlees. Wij zijn ervan overtuigd dat dit 

belangrijker en geavanceerder gaat worden in 

de nabije toekomst.  

 

 

 

Tot slot: het Land van Cuijk heeft ontzettend 

veel potentie. Het karakter samen de mensen 

lenen zich voor een ontzettend interessant 

project. Met onze visie en ideeën kan het 

Land van Cuijk in 2050 op volle kracht vooruit. 

Eigenzinnig vooruit.  

 


