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Plaats maken voor groei in de regio 

met behoud van de kleinschaligheid 

en sociale cohesie.

• De identiteit van de kernen en het 
buitengebied behouden

• Kleine kernen nieuw leven in blazen

• Uitbreiding van kernen beperken

• Landbouwproducten lokaal afzetten

• Bedrijventerrein beperkt uitbreiden

• Openbaar vervoer verbeteren Bron: OnlineWebFonts



leidende principes

• 1) Toepassen van gemeenschappelijke ruimtes.
• Sociale cohesie behouden en bevorderen, ook tussen huidige en nieuwe 

inwoners.

• 2) Beperkte uitbreiding bebouwd gebied.
• Kleinschalige en landelijke karakter behouden.

• 3) Uitbreiding lokale transportnetwerken.
• Verbeteren connecties tussen kernen en het buitengebied.



leidende principes

Bron: Arthur, flickr

Bron: eigen werk

Bron: Isabewoners

Bron: metafoor



Ruimtelijke concepten

• Gespreide clustering 
• Voorzieningen en woningen clusteren gemeentebreed en rond de kernen

• Levendige kernmantel
• Bedrijvigheid en bewoning 

rondom kernen op het land

Bron: transportgeographyBron: Eigen werk



Meierijstad 

2050

• Integraal plan 
voor de gemeente 
Meierijstad in 2050



Detailuitwerking: 

Woon/werkhofjes

• Rond de hoofdwegen, rond (kleine) kernen

• Gemeenschappelijke ruimten

• Ruimte voor gepaste kleine bedrijvigheid

• Diverse inwonersamenstelling

• Stimuleert sociale cohesie en levendigheid 
rond de kleine kernen

Bron: Eigen werk 



Bron: Architectenweb

Bron: Weblogzwolle

Bron: WIVN



Detailuitwerking: 

Herstructurering 

bedrijfsruimte

• Ruimte voor groei

• MKB van bedrijventerrein naar 
leeglopend buitengebied

• Diensten, winkels van 
bedrijventerrein naar centra

• Uitbreidingsmogelijkheden op 
bestaande bedrijventerreinen

• Stimuleren lokale 
(voedsel)economie



• sfeerimpressie

Bron: Eigen werk 

Bron: Bouwbedrijf van Selm

Voorbeeld lokale voedseleconomie

Bron: Eigen werk 



Belangrijke stappen van nu naar 

2050

• Bestaande bedrijventerreinen worden deels uitgebreid, met kleine 

hoeveelheden

• Gemeente koopt grond van boeren voor uitbreiden 

bedrijventerrein 

• Gemeente koopt grond voor inbreiding, bouw compacte woningen 

in grote kernen. 

• Gemeente koopt leegstaande boerenbedrijven voor creatie 

woonhofjes/werkhofjes

• Gemeente koopt grond van boeren voor het planten van een 

nieuw bos langs het uitgebreide bedrijventerrein van Veghel



• Nieuwe weg wordt rondom industrieterrein Veghel

• Nieuw fietspad van Zijtaart naar Veghel

• Locaties bepalen voor creëren voedselautomatenhallen

• Herstructurering bestaande industrieterreinen, meer 

ruimte bestaande grote bedrijven

• Er wordt een nieuwe buslijn aangelegd van Zijtaart naar 

Mariahout, met nieuwe haltes in Zijtaart en bij hofjes op 

de route

Verdere maatregelen

Bron: Mondiaal Nieuws



Organisatie van 
het proces

Bron: Mark Dalton

• Belangrijkste stakeholders:

• Gemeente

• Boeren

• Bewoners

• Projectontwikkelaars

• OV-diensten

• Grote bedrijven

• MKB



Tijdspad van ontwikkeling



Kwetsbaarheden 

klimaatverandering

• Milde klimaatverandering:

• Lichte wateroverlast -> economische schade

• Droogte -> Verminderde oogsten

• Lichte hittestress -> afname leefbaarheid centra

• Extreme klimaatverandering:

• Wateroverlast -> vertrek bedrijven en bewoners
uit risicogebieden

• Droogte-overlast -> wegtrekken boeren uit droge 
gebieden

Bron: bhic.nl

Bron: klimaatadaptiebrabant.nl



Bedrijvigheid langs de 
Dommel, kwetsbaar 
voor wateroverlast. 
Verminderde 
productie of vertrek 
uit de regio.

Boeren hebben een 
verminderde of verloren 
oogst door grote droogte

Bron: Beeldmateriaal.nl

Bron: Youtube.nl

Bron: Foodagribusiness.nl

Bron: KNMl

Voorbeelden 

kwetsbaarheden



Maatwerkinvulling concepten

• Plannen aanpassen aan lokale omstandigheden

• Samenwerken met lokale belanghebbenden

• Diverse belanghebbenden en experts vroegtijdig betrekken

Basisconcept Lokale toepassing

Lokale belanghebbenden

(Lokale) Experts



Maatregelenkaart



Conclusies

• Kleinschalig uitbreiden
1. Bestaande percelen --> werk-woon combinatie

2. Industriële groei door verplaatsing MKB

3. Inbreiding bij bestaande stad

• Sociaal netwerk vergroten
1. Gemeenschappelijk wonen – Verschillende doelgroepen

2. Verbetering lokale netwerken, Voedselafzet en OV

3. Levendig platteland --> Levendige kernen



Eerste stap & onze aanbeveling

• Automaathallen met lokale producten

• Werk-woon combinatie in beleid mogelijk maken

• Overleg boeren, gemeente en woningontwikkelaars

• Nieuwe initiatieven adverteren
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