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Module 2



Vraag 1: Wat zijn jullie doelen en ambities 
voor Meierijstad?

HOOFDTHEMA:

WONEN

SUB-THEMA:

NATUUR & LANDSCHAP

TOEKOMSTBESTENDIGE 
KLEINSCHALIGHEID IN DE BESTAANDE 

KERNEN MET INTEGRATIE VAN NATUUR.



1. Verdichten van de grote 
kernen binnen de bebouwde 
kom en kleine kernen 
kleinschalig uitbreiden om 
bereikbaarheid van 
voorzieningen, per voet of 
openbaar vervoer, te 
garanderen.

Vraag 2: Welke guiding principles sturen jullie 
visie?

Dit houdt in dat het maximaal 10 minuten lopen is, 
mogelijk 15 minuten voor ouderen.



2. Landschapsidentiteit 
waarborgen door natuur te 
herstellen, te behouden en te 
ontwikkelen.

3. De leefomgeving 
klimaat robuuster 
maken met het oog 
op toenemende 
weersextremen.

https://www.tilburgers.nl/beukendreef-berkel-enschot-blijft-
gemeente-hakt-knoop-door-van-tweestrijd/

https://www.vtw.nl/data/media/files/Anneke_van_Veen_ism_Marlou_Wonin
gcorporaties_en_klimaatadaptie_-_Samen_werken_aan_Goed_Wonen.pdf

Guiding principles 2&3

https://www.tilburgers.nl/beukendreef-berkel-enschot-blijft-gemeente-hakt-knoop-door-van-tweestrijd/
https://www.vtw.nl/data/media/files/Anneke_van_Veen_ism_Marlou_Woningcorporaties_en_klimaatadaptie_-_Samen_werken_aan_Goed_Wonen.pdf


Vraag 3: Welke spatial concepts gebruiken 
jullie in de visie?

Bestaand bos         Stepping stones Innovatief wonen 
op boerenland

Verdichten Geplande Uitbreidings- Groene laan
dorp nieuwbouwwijken mogelijkheden



Kleine kernen, grote dromen

Vraag 4: Hoe ziet 
de ruimtelijke configuratie 
van Meierijstad eruit in 
2050?



Alle dorpen 
bereikbaar



Tiny Houses

Detailuitwerking #1

https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/wp-content/uploads/Waterplein-Rotterdam-2.jpg

Waterplein
De Urbanisten

Huisarts / medisch centrum

Nieuwbouw 
appartementencomplex

Eigen foto
Eigen tekening

https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/wp-content/uploads/Waterplein-Rotterdam-2.jpg


Detailuitwerking #2 laanstructuur

https://www.ed.nl/eindhoven/bomenrooi-in-
vaartbroek-pijnlijk-maar-noodzakelijk~a319750c/

Herstel en onderhoud karakteristieke laanstructuur

transformatie stal, agrarisch wonen met collectieve moestuin

https://www.sgrn.nl/verbouw-veestal-tot-
woonhuis/

Zijtaart

Zonne energie opwekken op industrieterrein

https://www.pokon.nl/blog/even-voorstellen---
diana/

https://hollandsolar.nl/leden/i422/zonnegilde-b-v

N

https://www.ed.nl/eindhoven/bomenrooi-in-vaartbroek-pijnlijk-maar-noodzakelijk~a319750c/
https://www.sgrn.nl/verbouw-veestal-tot-woonhuis/
https://www.pokon.nl/blog/even-voorstellen---diana/
https://hollandsolar.nl/leden/i422/zonnegilde-b-v


https://www.wur.nl/nl/nieuws/ontwikkelrichtingen-voor-de-nederlandse-landbouw-in-2050.htm

Doelen:
o Natuur inclusieve bedrijfsvoering

o Netto 0 broeikasgasemissie

Middelen:
o Aanplanten bos voor CO2 vastlegging

o Veestapel reductie van 40%

o Extensief > intensief

Situatie nu: veel mais

Situatie 2050: veel mogelijkheden voor innovatie

Landbouw anno 2050

Zijtaart

Veghel

N

https://www.wur.nl/nl/nieuws/ontwikkelrichtingen-voor-de-nederlandse-landbouw-in-2050.htm


Module 3



Vraag 1: Welke stappen 
zijn nodig om de 
langetermijnvisie 2050 
te bewerkstelligen?



Vraag 2: Hoe organiseren jullie dit proces?





Maatregelenkaart



Vraag 3: Hoe kunnen de scenario’s jullie visie beïnvloeden?

Temperatuurstijging verdichte kernen

Klimaatverandering -> temperatuur stijging 
+
“Hoe meer gebouwen er dicht op elkaar staan hoe meer warmte er wordt 
vastgehouden” (M. , 2018)

Negatieve effecten:

- Slechtere luchtkwaliteit

- Slechter slapen

- Meer sterfgevallen onder ouderen

Hogere waterstanden in de winter

Als er steeds meer neerslag in de winter valt, dan zullen de 
beken grotere hoeveelheden water kwijt moeten kunnen anders 
overstromen akkers en natuurgebieden.

Als er in de zomer steeds extremere neerslagpieken zijn met 
tussenperiodes van droogte, dan zal het gebied in de zomer een 
watertekort hebben waardoor de landbouw en natuur het zwaar 
hebben.  

https://community.wmo.int/activity-areas/urban/urban-heat-island

Vergelijking tussen de gemiddelde hoeveelheid neerslag per 
maand die viel in de periode 1932-1961 en in de periode 1990-
2019 (Bron: PWN)

https://community.wmo.int/activity-areas/urban/urban-heat-island


Vraag 4: Hoe maken jullie het plan toekomstbestendig?

Oplossing temperatuurstijging verdichte kernen:

- Meer groen in de steden en bomen voor 
schaduw. 
- Groene daken

- (Semi-)overdekte winkelgebieden

Ruimte voor water
Klimaat robuuste beekdalen
Afvoeren en vasthouden

https://thegreencities.eu/award/candidate-
netherlands/

https://indebuurt.nl/utrecht/wonen/wooninspiratie-3-
x-mensen-met-een-groen-dak-in-utrecht~198087/

https://www.archdaily.com/906449/shade-structures-
for-outdoor-spaces-6-tips-to-incorporate-into-your-
next-project

H+N+S (2018). Reisgids Klimaatrobuuste
Beeklandschappen

https://thegreencities.eu/award/candidate-netherlands/
https://indebuurt.nl/utrecht/wonen/wooninspiratie-3-x-mensen-met-een-groen-dak-in-utrecht~198087/
https://www.archdaily.com/906449/shade-structures-for-outdoor-spaces-6-tips-to-incorporate-into-your-next-project


Conclusie

Nieuwe woningen
◦ Binnen en buiten kern
◦ Jong en oud samen
◦ Uitbreiding kleine kernen: verhoogt leefbaarheid
◦ Verdichting grote kernen: senioren dicht bij voorzieningen

Groen
◦ Stepping stones verbinden bestaande natuurgebieden
◦ Groene buffer: functies scheiden

Landschapsidentiteit
◦ Openheid
◦ Laanstructuren
◦ Landbouw dominant

Bereikbaarheid
◦ OV-netwerk uitbreiding

Klimaat robuust
◦ Hernieuwbare energie
◦ Bosaanplanting
◦ Water retentie

Kleine kernen, grote 
dromen
En die dromen zullen 
uitkomen!

We beginnen morgen met 
het verdichten van de grote 
kernen.
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