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Een blik op de toekomst 2050



VRAAG 1
Wat zijn jullie doelen en

ambities voor Meierijstad?

o Samenkomst generaties

o Kennis van eigen regio vergroten door educatieve 
recreatie

o Kleinschalige natuur- en waterrecreatie met oog op 
natuurinclusiviteit



VRAAG 2
Welke guiding principles

sturen jullie visie?

o Jong en oud zijn woon- en werkzaam in een regio vol 
lokaal ondernemerschap

o Bewoners hebben kennis over hun leefomgeving door 
recreatieve educatie

o Oog op balans natuur en recreatie



VRAAG 3
Welke spatial concepts  

gebruiken jullie in de visie?

o Natuurgebieden - Decentralized dispersed

o Recreatieve natuurbuffer - Decentralized clustered

o Recreatiegebieden - Decentralized clustered

o Bedrijvigheid gebieden - Decentralized clustered

o Recreatieplas - Centralized clustered



VRAAG 4 Hoe ziet de ruimtelijke configuratie

van Meierijstad eruit in 2050?

oGrote bedrijven op bestaande industrie terreinen
oLokale bedrijven cluster bij bewoning

o Doorstroom ouderen
o Intergenerationele woningen

o Fietsroute
o 'Duits lijntje'
o Ruimte voor de rivier
o Drie recreatiegebieden

1. Natuurrecreatie bij Vlagheide
2. Waterrecreatie bij St. Oedenrode
3. Food/farm recreatie rond Erp









Detail no.1
-Detailkaart Erp
-mountainbike en kano route erbij met een
detailschets van de werk/woongebieden



Detail no.2
o Wandelen
o Zwemmen
o Fietsen
o Waterrecreatie
o Natuur



Module 3



Vraag 1
Welke stappen zijn nodig om de langetermijnvisie 2050 

te bewerkstelligen?

Natuurfietsroute
• Aanleggen
• Aantrekkelijk maken
• Ondernemers betrekken

Ontwikkeling recreatiegebieden
• Recreatieplas bij Sint-Oedenrode
• Vlagheide bij Schijndel
• Recreatie centrum bij Erp

Duits Lijntje



Vraag 1
Welke stappen zijn nodig om de langetermijnvisie 2050 

te bewerkstelligen?

Bedrijvigheid
• Kleine ondernemers van industrie

gebied naar kernen
• Grote bedrijvigheid op industrie

gebieden
• Boerderij winkels en markthallen

Wonen
• Oudere woningen
Landschap en natuur
• Nieuwe ontwikkeling beekdalen



Vraag 2: Hoe organiseren jullie dit proces?



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

• Effecten trends rondom
klimaatverandering
• Droogte
• Vermindering veestapel
• Auto's

• Invloed digitalisering



Vraag 4
Hoe maken jullie het plan toekomstbestendig?

• Effecten trends rondom
klimaatverandering
• Droogte
• Vermindering veestapel
• Auto's

• Invloed digitalisering

• Stuwen, sluizen, dijken
• Altijd veranderende

landbouw
• Autoluwe kernen
• Recreatie digitaal innovatief

houden



Conclusie

VISIE
Samenkomen generaties, bevorderen van kennis over de eigen regio, 
kleinschalige natuur- en waterrecreatie

HOE GAAN WE DIT BEREIKEN
Inclusiviteit, gemengde bedrijvigheid, recreatie die educatief en gezond voor de 
omgeving is

BOODSCHAP AAN DE OPDRACHTGEVER
Een regio vol potentie


