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Doelen en ambities Meierijstad

veerkrachtige agrarische 
omgeving en woonomgeving

ecologische balans bij





Guiding principles
Een veerkrachtig natuurnetwerk door fysische en functionele verbindingen.

Het optimaliseren van het leefklimaat door het creëren van een natuur inclusieve
omgeving.

Een symbiose creëren tussen natuur, landbouw en industrie.



Leefbaarheid

Veerkrachtige netwerken

LeefklimaatSymbiose mens en natuur

Mens

Natuur
Klimaat



Spatial concepts





MEIERIJSTAD IN 2050

Klikken om tekst toe te 
voegen



Huidig bovenaanzicht industriegebied Veghel 2022Detailuitwerking vergroening 

industriegebied



Detailuitwerking Landbouw & Natuur

Ecoduct

Regeneratieve landbouw



Detailuitwerking vergroening

(nieuwe) wijken

Nieuwe groene woonwijken



Maatregelenkaart Meierijstad 2050

Marco Vermeulen station van de toekomst

Streekboeren in Gemeente 
Meierijstad

Klikken om tekst toe te 
voegen

Klikken om tekst toe te 
voegen

Klikken om tekst toe te 
voegen



-

Ruimtelijke maatregelen Beleidsmaatregelen Financiële maatregelen Overige maatregelen

< 1 jaar o Ontwerp door architect ecoducten
o Ruimtelijk ontwerp groen 

industrieterrein op detailniveau 
uitwerken

o Ruimtelijk ontwerp groen in 
dorpskernen op detailniveau ontwerpen

o Plannen voordragen gemeente
o Overleg en inlichting stakeholders
o Boeren inlichten en onderwijzen in 

regeneratieve landbouw

o Begroting uitrekenen voor het 
algehele plan

o Ecologisch onderzoek ecoducten

< 5 jaar o Ecoducten bouwen
o Begin aanleg tiny forests en meer 

begroeiing bedrijventerrein. Klein 
beginnen

o Ontwerpen en harde plannen 
voordragen aan bewoners en 
ondernemers en verbeteren/aanpassen

o Eisen stellen aan daken nieuwe 
woningen (moeten groen)

o Subsidies uittrekken voor boeren 
die meegaan in regeneratieve 
landbouw

o Subsidies uittrekken voor 
ondernemers voor vergroenen 
en verduurzamen bedrijfsterrein

o Eventueel stakeholders uitkopen
o Subsidies bewoners voor 

aanleggen groene daken

< 15 jaar o Groene daken aanleggen
o Waterdaken aanleggen
o Groene parkeerplaatsen aanleggen

o Blijven anticiperen nieuwe situaties 
en scenario’s en daarop inspelen

> 15 jaar o Plannen aanpassen aan vernieuwde 
situaties en/of onverwachte 
veranderingen

o Plannen aanpassen aan nieuwe kennis 
die is ondervonden

Actiekaart



BELANGRIJKSTE STAKEHOLDERS

Staatsbosbeheer logo. (z.d.-c). [Illustratie]. 
https://www.staatsbosbeheer.nl/

Jumbo logo. (z.d.-b). [Illustratie]. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Jumbo_Logo.svg

IVN logo. (z.d.). [Illustratie]. 
https://www.ivn.nl/afdeling/oost-achterhoek/onsivn

Het Groene Woud logo. (z.d.). [Illustratie]. https://www.tvschijndel.nl/15445-informatieavond-over-fondsen-in-het-groene-woud-2
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Het klimaatscenario dat onze visie kan beïnvloeden

Extreme temperatuur door hittegolven
De temperatuur zal stijgen door de klimaatverandering. Er zullen hittegolven komen die 
zorgen voor een periode met extreem hoge temperaturen. In de bebouwde gebieden zal de 
temperatuur dan nog verder stijgen, omdat de hitte nergens heen kan. 

Last van extreme neerslag 
De manier waarop de neerslag valt zal ook veranderen. Dankzij klimaatverandering zal er 
extreem veel neerslag in één keer vallen, waardoor in een korte periode veel water moet 
worden afgevoerd. Dit resulteert in een grotere kans op wateroverlast. 

Verdroging van de landbouw grond
Door klimaatverandering kan er verdroging van de grond ontstaan wat de landbouw 
beïnvloedt. Dit is het resultaat van snel oplopende temperaturen, minder neerslag en de 
snellere verdamping van deze neerslag. Dit zorgt ervoor dat de bodem uitdroog waardoor 
landbouw steeds lastiger wordt.

ANP. (z.d.). Man in regen [Foto]. https://lc.nl/extra/Extreme-neerslag-in-de-zomer-hoort-erbij-tegenwoordig.-Hoe-meer-

het-klimaat-opwarmt-hoe-vaker-er-extreem-veel-regen-zal-vallen-26941908.html

De zon. (z.d.). [Foto]. https://veiligheidsregiogroningen.nl/tijdens-een-crisis/extreme-hitte/

Dorre grond. (z.d.). [Foto]. https://nl.vecteezy.com/foto/1330488-dorre-grond



Het aangepaste toekomstbestendige plan

• Hittegolven: 
o Groenere steden en dorpen
o Tiny forests
o Groene daken en retentiedaken
o Huizen en asfalt een lichte kleur geven
o Minder auto’s

• Extreme neerslag:
o Natuur inclusieve landbouw
o Groenere steden en dorpen
o Water- en retentiedaken
o Asfalt in de voortuinen weghalen, bij inwoners

• Verdroging landbouwgrond:
o Regeneratieve landbouw
o Water- en retentiedaken



CONCLUSIES

Mens en natuur staan centraal in ons project:
• Sociale en groene verbindingen
• Kleine schaal veranderingen: tiny forests, groene daken, 

groene daken…
• Grote schaal veranderingen: groene corridors, 

mobiliteitsnetwerken, nieuwe landbouw methodes…

Onze eerste veranderingen:
• Ecoducten aanleggen
• Ontwerpen groenere dorpskernen en bedrijfsterreinen
• Inlichten van de boeren

In het kort willen wij beter voorbereid zijn op de toekomstige
klimaatveranderingen door verbindingen te leggen tussen
land en kleine kernen, het landschap en de natuur, en
initiatieven en organisaties. Daarin ligt onze kracht.
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