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Klimaatadaptie om natuur te behouden   
Groene energievoorziening 
Behouden van landschapsidentiteit 
Doorstoom van generaties in woningen bevorderen
Vergroting van de biodiversiteit 

Module 2

Ambities en doelen voor
Meierijstad in 2050
Gefocust op Natuur & Landschap en Bedrijvigheid 



Waarom deze ambities en doelen?

Leefbaarheid verbeteren
Behoud tevredenheid bewoners
Voorkomen terugloop inwonersaantal
Behoud kleine kernen
Natuurbehoud
Voldoen aan Europese wetgeving



Guiding Principles

Landschapidentiteit 
behouden

Groene 
stroomvoorziening

uit omgeving 

Natuur en landbouw
hand in hand  

zo zien wij leefbaarheid in kleine kernen



Spatial concepts

Decentralized clusters Groene corridor
Barrieres overbruggend 

Buffers



Spatial concepts

Natuur inclusieve 
landbouw

Waterberging in 
beekdalen

Infiltratiecapaciteit in 
bebouwd gebied vergroten



Visiekaart Meierijstad voor 2050
Natuurgebieden

Natuurbuffers gecombineerd met groene energievoorziening

Natuurinclusief agrarisch gebied  

Extensief argrarisch gebied en droge hooilanden

Beekdalen met waterberging en natuurinclusieve landbouw 

Bebouwd gebied 

Industrieterreinen 
Busverbinding
Hoofdmobiliteitsnetwerk 
Gemeentegrens
Nieuwe natuurontwikkeling

Optimaliseren van huisvesting binnen kern 

Uitbereiding huisvesting 

Ecologsiche verbindingszone
Nieuw ecoduct



 

Sfeerimpresssie Meierijstad 2050

vb: Grote weerschijnvlinder 

 vb: Solarpark de kwekerij. 
Visie: zonne-energie in combinatie

met natuur, biobrandstof (door
wilgenhout) en recreatie.

Visie: meer aandacht voor
biodiversiteit en

verbindingszones.

Visie: lokaal voedsel, verbinding 
tussen jong en oud (nieuwbouw), en 

tussen mens en natuur.

vb: opa en kleinzoon bij picknick in
natuur.

Bron: MaakGelderlandMooier (2018)

Bron: Margé (2016)

Bron: Freepic (z.d.)





Wijboschbroek
Lang gras Schapen onder zonnepanelen

Solarpark De Kwekerij Wilgenakker

Honingbij op een witte korenbloem





Om het plaatje compleet te maken

Klein aantal extra woningen in kleine kernen
Voor jongeren en ouderen, samen in een gebouw
Voorrang voor mensen uit het dorp zelf en de directe 
omgeving

Bufferzones: wandelen en educatieve rondleidingen
Verschillende initiatieven bij natuurinclusieve landbouw 

Wonen

Recreatie



Module 3

Stappen voor de langetermijnvisie van 2050



De organisatie
van het
proces



Natuurgebieden

Natuurbuffers gecombineerd met groene energievoorziening

Natuurinclusief agrarisch gebied  

Extensief argrarisch gebied en droge hooilanden

Beekdalen met waterberging en natuurinclusieve landbouw 

Bebouwd gebied 

Industrieterreinen 



Invloed van klimaatverandering 
op onze visie 

Verdroging van natuurgebieden landbouwgrond.
Te veel neerslag door een toenemende
neerslagintensiteit met als gevolg overstromingen
en wateroverlast in de kernen.
Hittestress in steden en dorpen (urban heat
island). 
Verbod op bouw en landbouw door
stikstofoverschot.
Gevoeligheid voor natuurbranden in de drogere
natuurgebieden.

Stedelijk hitte eiland effect (klimaateffectatlas, z.d.)

Overstromingsdiepte, extreem kleine kans 
(Klimaateffectatlas, z.d.)



Toekomstbestendigheid van
het plan

Buffers rondom natuurgebieden om droogte zo veel 
mogelijk tegen te houden.
Meer waterretentie in de beekdalen om de 
overstromingskans te verkleinen. 
Natuurinclusieve en extensieve landbouw om 
verdroging, verzuring en vermesting

Meer groen in de stad om te zorgen voor verkoeling 
en om water beter te kunnen laten infiltreren.  

       te verminderen en biodiversiteit te vergroten.

Groen in het stedelijk gebied (WUR, z.d.)

Voorbeeld van 
natuurinclusieve landbouw 

(Groen Kennisnet, 2019)



Conclusies
Visie: 

-Boer, natuur en groene energie gaan hand in hand
-Behoud van landschappelijke waarde

- Een beter bereikbare, klimaatbestendige gemeente
-Nieuwe woningen

 
Eerste stap:

- In gesprek gaan met de boeren, luisteren naar hun wensen en samen plannen 
maken hoe hun bedrijf natuur inclusief en toekomstbestendig kan worden.

 
Boodschap opdrachtgever:

- Help de boeren met natuur inclusief worden, 
zodat de bijzondere natuur en het boerenlandschap behouden blijft
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